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Omslagets forside

I »Den levende profets ord« (se side 8)

udtaler præsident Gordon B. Hinckley:

»Ingen kirke i verden bærer et stærkere

vidnesbyrd om vor Herre Jesu Kristi

guddommelighed ... end denne kirke

gør.« Mange skribenter bærer vidnesbyrd

om Frelserens guddommelighed i dette

nummer, blandt andet unge fra hele

verden, som udtaler: »hlan lever!«

(se side 34). Omslagefs forside:

Herren beder, af Lov/ell Bruce Bennett.

Foto på omslagets bagside:

Julekrybbe. Foto: Altus Photo Design;

stjernepynt, af Jed Clark.

Børnestjernens omslag:
»I dog er der født jer en frelser ... han er

Kristus, fHerren. Og dette er tegnet, I får:

I skal finde et barn, som er svøbt og
ligger i en krybbe« (Luk 2:1 1-12).

Se »Glædens budskab: Et julebudskab

fra Det Første Præsidentskab til verdens

børn,« side 6. (Foto; D. Kelly Ogden).
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KOMMENTARER FRA LÆSERNE

EN HJÆLP I MISSIONERINGEN

Mange tak for Liahona (russisk). Det er en

hjælp i vores missionering og giver os en

bedre forståelse af vor himmelske Faders

plan. Jeg læser med stor interesse artiklerne

fra vores ledere, de er jo trods alt åbenba-

ringer til os i dag! Jeg vil især gerne rette en

tak til TD (Translation Division) . Den måde,

de oversætter tidsskriftet så præcist og smukt

på er simpelthen vidunderlig!

Ældste Felix Pankratov,

Rostov missionen i Rusland

SVAR PÅ EN RØN

Mit største ønske er at tage på mission og

tjene min himmelske Fader. Men fordi min

familie ikke støtter mig i dette ønske,

begyndte jeg en dag at spekulere på, om jeg

nogensinde kunne komme af sted, og om jeg

overhovedet skulle. Efter at have bedt og

studeret skrifterne, bladede jeg i Hjælpefor-

eningens studievejledning og fandt en lek-

tion om at forberede sig til en mission. Få

dage senere læste jeg decemberudgaven af

Liahona fra 1995 (spansk), og jeg blev dybt

rørt af artiklen »Domingos Liaos dage« og

alt det, som Domingos måtte gå igennem.

På en måde mindede hans situation om min

egen. Hans styrke gav mig styrke.

Jeg ved, at vor himmelske Fader svarede

mig gennem disse sider, og at han ønsker, at

jeg skal være missionær. Jeg er taknemlig for

disse svar på min bøn.

Roxana Margarita Galeano Sanabria,

Quezakepeque Gren,

San Salvador Vestmission, El Salvador

EN KOSTELIG PERLE

A Liahona (portugisisk) har været »en koste-

lig perle« for mig. Det er ikke bare et tids-

skrift, det er en velsignelse fra himlen. I

Mormons Bog udsendte kong Benjamin sine

ord til dem, som ikke kunne høre hans røst.

Han sagde: »Åbn ... ørerne, så at I kan høre,

og hjertet, så at I kan forstå, og sindet, så

Guds hemmeligheder kan afsløres for jer«

(Mosiah2:9).

Jeg tror, at vi vil få de velsignelser, hvis

vi vil lytte til profeternes ord i A Liahona.

Ældste Antonio,

Sao Paulo Nordmission, Brasilien

I MIT SIND OG MIT HJERTE

Jesus Kristus er altid i mit sind og mit hjerte.

Jeg er taknemlig for, at han gav sit liv for os,

så vi kan vende tilbage til vor himmelske

Faders nærhed. For at opnå et vidnesbyrd

om Frelseren, måtte jeg udvise tro på ham

og lære ham at kende gennem studium af

skrifterne, samt gennem faste og bøn. I jule-

tiden, hvor vi samles for at tænke på Kristus

og hans fødsel, bør vi lade ham banke på

vores hjertes dør, så vores Hv kan fyldes med

sandhed og glæde.

Dalia Ybarra,

Guayaquil, Ecuador

DECEMBER ?996
1





BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB

Taknemlighed
som et frelsende princip

Præsident James E. Faust

Andenradgiver i Det Første Præsidentskab

Jeg

vil gerne tale om taknemlighed som et udtryk for tro og som et frel-

sende princip. Herren har sagt; »Og i intet fortørner mennesket Gud

mere, og mod ingen er hans vrede blusset op i større grad end mod dem,

der ikke anerkender hans hånd i alle ting, og som ikke adlyder hans befalin-

ger« (L&P 59:21). Ud fra det skriftsted står det ganske klart for mig, at det at

»takke Herren, din Gud, for alting« (L&P 59:7) er mere end høflighed, det er

en bindende befaling.

En af fordelene ved at have levet længe er, at man ofte kan huske, at man

engang havde det værre. Jeg er taknemlig for at have levet længe nok til at have

kendt til modgangens velsignelse. Min erindring strækker sig tilbage til depres-

sionen, hvor visse værdier blev prentet ind i vore sjæle. En af de værdier var

taknemlighed for det, vi havde, for vi havde ikke meget. Vi måtte lære spar-

sommelighed for at overleve. Snarere end at fylde os med misundelsens eller vre-

dens ånd, udviklede mange en taknemlig ånd for de enkle ting, som vi var velsignet

med, så som varmt hjemmebagt brød og havregrød og mange andre ting.

»Men en af (de

spedalske) vendte tilbage,

da han så, at han var

blevet helbredt. Han priste

Gud med høj røst og

kastede sig på sit ansigt

for Jesu fødder og takkede

ham« (Luk 17:15-16).
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Et andet eksempel, jeg husker, er min bedstemor, Mary

Caroline Roper Finlinson, der lavede sin egen sæbe hjemme

på gården. Hendes opskrift på hjemmelavet sæbe omfat-

tede dyretalg og træaske. Sæben havde en meget kras lugt

og var hård som sten. Der var ikke penge til at købe mild,

velduftende sæbe. Ude på gården var der meget støvet,

svedigt tøj, som skulle vaskes, og mange kroppe, som despe-

rat trængte til et lørdagsbad. Når man badede med den

sæbe, blev man herligt ren, men man kom til at lugte værre

efter badet end før. Eftersom jeg i dag bruger mere sæbe,

end jeg gjorde, da jeg var dreng, glæder jeg mig hver dag

over mild, velduftende sæbe.

Et af tidens onder er, at vi ofte tager meget af det, vi

glæder os over, for givet. Herren har sagt følgende: »Thi

hvad gavner det et menneske, at der bliver tilbudt ham en

gave, når han ikke vil modtage den?« (L&d^ 88:33). Apost-

len Paulus beskrev vores tid for Timotheus. Han skrev, at

i de sidste dage »vil mennesker blive egenkærlige, penge-

glade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod

deres forældre, utaknemlige, spottere« (2 Tim 3:2). Disse

synder følges ad, og utaknemlighed gør os til lette ofre for

dem alle.

Beretningen om den taknemlige samaritaner har stor

betydning. Da Frelseren drog gennem Samaria og Galilæa

og »var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske,«

som »råbte: 'Jesus, Mester, forbarm dig over os!'« Jesus

sagde, at de skulle gå hen og lade sig syne af præsterne.

»Og mens de var på vej derhen, blev de rene.

Men én af dem vendte tilbage, da han så, at han var

helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på

sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham; og det var en

samaritaner.

Jesus spurgte: 'Var der ikke ti, der blev rene? Hvor er

de ni?

Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at

give Gud æren?'

Og han sagde til ham: 'Stå op og gå herfra! Din tro har

frelst dig'« (Luk 7:12-19).

Spedalskhed var så frygtelig en sygdom, at de, der blev

ramt af den, ifølge loven ikke måtte nærme sig Jesus. De,

der led af denne sygdom, måtte lide sammen og være fæl-

les om deres elendighed (se 3 Mos 13:45-46). Deres ynke-

lige råb: »Mester, forbarm dig over os« må have rørt

Frelserens hjerte. Da de blev helbredt og erklæret rene af

præsterne, så de atter kunne træde ind i samfundet, må

de have været fyldt med glæde og forundring. Efter at have

modtaget så stort et mirakel, var de ganske tilfredse. Men

de glemte deres velgører. Det er svært at forstå, hvordan

de kunne være så utaknemlige. En sådan utaknemlighed

er selvcentreret. Det er en form for stolthed. Hvilken betyd-

ning ligger der i, at den ene, som vendte tilbage for at sige

tak, var samaritaner? Ligesom i historien om den barm-

hjertige samaritaner, synes pointen at være den, at det ofte

er dem af lavere social eller økonomisk status, som hæver

sig til den største hæder.

Ud over at tale om personlig taknemlighed som et frel-

sende princip, vil jeg også gerne sige noget om den taknem-

lighed, som vi bør have for de mange velsignelser, vi nyder.

De af jer, der er blevet medlemmer af Kirken i denne

generation, har fået fællesskab med et folk, hvoraf mange

bærer på en arv af lidelse og ofre. Disse ofre bliver også en

del af jeres arv, for det er den arv, der følger mennesker,

som fejler og er ufuldkomne, men som samtidig har et ædelt

mål i livet. Det mål er at hjælpe alle mennesker til at opnå

en dejlig, fredfyldt forståelse af, hvem de er, og at fremel-

ske en kærlighed til deres medmennesker og en fast beslut-

ning om at holde Guds befalinger. Det er evangeliets hellige

kald. Det er kernen i vores gudsdyrkelse.

Vi bør uden tvivl holde os informeret om det, der sker

ude i verden. Men de moderne kommunikationsmidler

sender en strøm af vold og elendighed fra hele verden ind

i vores hjem. Der kommer et tidspunkt, hvor vi må søge

fredfyldt åndelig fornyelse.

Med stor taknemlighed erkender jeg, at vi kan finde

fred og tilfredshed i vores trygge hjem, ved vores nadver-

møder og i vore hellige templer. I disse fredfyldte omgi-
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velser kan vores sjæle finde hvile. Vi har en følelse af at

være kommet hjem.

For noget tid siden besøgte jeg kongeriget Tonga. Stavs-

præsident Penisimani Muti fra Nuku'alofa Syd Stav på

Tonga havde arrangeret en familieaften med musik og tale

i stavscentret. Familieaftenen blev afholdt til ære for hans

majestæt kong Taufa'ahau Tupou IV, som er Tongas rege-

rende monark. Kongen, hans døtre og børnebørn var til

stede, og det samme var flere adelige og diplomater. Vores

medlemmer havde sammensat et dejligt program med sange

og digte. En af kongens børnebørn sang en solo, som hed;

»How Much I Love My Grandfather.« Ældste John Son-

nenberg fra De Halvfjerds og jeg var blevet bedt om at

holde en kort tale, og det gjorde vi med glæde.

Da aftenens program var forbi, så kongen bort fra den

sædvanlige kongelige etikette og kom hen for at hilse på

os og vores hustruer og rose den optræden, som hans under-

såtter, der er medlemmer af Kirken, havde budt på. Mange

steder holder man strengt på etiketten, men overalt vil

udtryk for venlighed være passende.

Det synes som om visse karaktertræk ligger i konstant

krig med hinanden og derfor ikke efterlader noget tom-

rum i vores sjæl. Hvis taknemligheden mangler eller går

tabt, vil oprørskheden ofte trænge ind og udfylde tom-

rummet. Jeg taler her ikke om oprør mod undertrykkelse.

Jeg taler om oprør mod moralsk renhed, skønhed, hæder-

lighed, ærlighed, ærbødighed og respekt for forældrenes

myndighed. Et taknemligt hjerte er grundlaget for storhed.

Det er et udtryk for ydmyghed. Det er fundamentet for

udviklingen af dyder som bøn, tro, mod, tilfredshed, glæde,

kærlighed og velbefindende.

Da aftenens program var forbi, så kongen bort fra den

sædvanlige Icongelige etikette og kom hen for at hilse

på os som udtryk for sin taknemlighed for sine sidste

dages hellige undersåtters optræden.



Men der er én ting, som gælder for alle former for men-

neskelig styrke: »Hvis man ikke udnytter den, går den tabt.«

Muskler, der ikke anvendes, svækkes, færdigheder går tabt,

og troen forsvinder. Præsident Thomas S. Monson, som på

det tidspunkt var medlem af De Tolv Apostles Kvorum,

har sagt: »Husk at takke. I disse tre ord rummes opskriften

på et lykkeligt ægteskab, formlen på varige venskaber og

mønstret for personlig lykke« (Pathivays to Perfection, 1973,

s. 254). Herren har sagt: »Den, der modtager alt med

taknemmelighed, skal blive herliggjort, og de jordiske ting

skal tilfalde ham hundrede fold, ja, mere« {L&P 78:19).

Jeg er taknemlig for de mennesker her i verden, som

elsker og værdsætter små børn. For nogle år siden befandt

jeg mig en sen nattetime om bord på et fly spækket med

passagerer, der skulle nordpå fra Mexico City til Culiacån.

Sæderne sad meget tæt, og de var alle optaget, for det

meste af dejlige mennesker fra Mexico. Overalt inde i flyet

var der pakker og håndbagage i alle størrelser. En ung

kvinde kom ned ad midtergangen med fire små børn, hvoraf

det ældste så ud til at være omkring fire år og den yngste

var nyfødt. Hun kæmpede også med en taske med bleer,

klapvogn og nogle tasker. Børnene var trætte, de græd og

var utidige. Da hun fandt sin plads i flyet, sprang de pas-

sagerer, både mænd og kvinder, der sad omkring hende,

til undsætning. Snart blev børnene kærligt og ømt trøstet

og vugget af de andre passagerer. De gik fra favn til favn

blandt passagererne. Resultatet var et fly fuld af babysit-

tere. Børnene faldt til ro i de kærlige arme, som vuggede

dem, og inden længe sov de trygt. Mest forbløffende var

det at se nogle mænd, der tydeligvis selv var fædre og bed-

stefædre, kærligt vugge og kærtegne den nyfødte. Under

næsten hele flyveturen slap moderen for at skulle bekymre

sig om børnene. Det eneste, der plagede mig var, at ingen

rakte mig den lille baby! Jeg måtte atter erfare, at kærlig-

hed, betænksomhed og venlighed mod små børn er et

udtryk for Frelserens kærlighed til dem.

Hvordan kan vi betale den taknemlighedsgæld, som vi

har for den tro, som pionerer i mange lande har udvist, når

de kæmpede og ydede ofre for at evangeliet skulle slå rod?

Hvordan kan vi udtrykke taknemlighed for de frygtløse

håndkærrepionerer, som ved egen kraft trak deres fattige

ejendele i håndkærrer tværs over de hede sletter og gen-

nem bjergenes snedynger for at undslippe forfølgelsen og

tage del i den fredelige gudsdyrkelse i Utahs dale? Hvor-

dan kan håndkærrekompagniernes efterkommere betale

af på den taknemlighedsgæld, som de skylder deres tro-

faste forfædre?

En af disse frygtløse sjæle var Emma Batchelor, en meget

ung engelsk pige, der rejste uden familie. Hun rejste af sted

med Willies håndkærrekompagni, men da de nåede frem

til Fort Laramie, fik de besked på at lette deres byrder. Emma

fik besked på at efterlade den kobberkedel, som hun bar

sine ejendele i. Det nægtede hun at gøre. I stedet stillede

hun den ved siden af sporet og satte sig oven på den, for

hun vidste, at Martins håndkærrekompagni kun var få dages

rejse bag dem. Da Martins håndkærrekompagni nåede frem,

sluttede hun sig til Paul Gourleys familie. En af familiens

unge sønner skrev mange år senere: »Her fik vi selskab af

søster Emma Batchelor. Det var vi glade for, fordi hun var

ung og stærk, og fordi det gav en større melration.« Omkring

dette tidspunkt fødte søster Gourley et barn, og Emma fun-

gerede som jordemoder, og i to dage lå mor og barn på

håndkærren, som Emma var med til at trække.

De, der omkom på rejsen med Martins håndkærre-

kompagni, blev nådigt sparet for smertefulde forfrysninger

i fødder, ører, næse eller fingre, som lemlæstede mange for

resten aflivet. Men den 21-årige Emma var heldig. Hun

slap helskindet igennem trængslerne.

Da hun et år senere traf præsident Brigham Young, som

var forbavset over, at hun ikke var kommet noget til, for-

talte hun ham: »Bror Brigham, jeg havde ikke nogen til at

tage sig af mig, så jeg besluttede, at jeg måtte klare mig selv.

Jeg råbte op, da bror Savage advarede os (mod at gå videre)

.

Det var en stor fejl, men jeg søgte at gøre det godt igen. Jeg

tog min tørn med at trække håndkærren hver dag. Når vi

kom til en bæk, stoppede jeg op og tog sko og strømper og
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kjoleliv af og lagde dem øverst på kærren. Når jeg havde

trukket kærren over, gik jeg tilbage og bar lille Paul over på

mine skuldre. Så satte jeg mig ned og gnubbede mine fød-

der med mit uldtørklæde og tog tørre sko og strømper på.«

Disse pionerers efterkommere kan til dels betale deres

gæld ved at forblive trofaste mod den sag, som deres for-

fædre led så svære trængsler for.

Det gælder for taknemlighed, som for alle andre bud,

at det er opskriften på et lykkeligt liv. Det taknemlige hjerte

åbner vores øjne for de mange velsignelser, som omgiver

os. Præsident]. Reuben Clark, en tidligere rådgiver i Det

Første Præsidentskab, har sagt: »Hold fast ved de velsig-

nelser, som Gud har givet dig. Det er ikke din opgave at

opnå dem, de er her bare, men det er din opgave at værd-

Disse pionerers efterkommere l<an til dels betale af på

deres gæld ved at forblive trofaste mod den sag, som

deres forfædre led så store trængsler for.

sætte dem« {ChurchNews, 14- juni 1969, 2). I denne jule-

tid håber jeg, at vi må fremelske taknemlige hjerter, så vi

kan værdsætte de mangfoldige velsignelser, som Gud så

gavmildt har givet os. Må vi åbent udtrykke taknemlighed

til vor himmelske Fader og vores medmennesker.

FORSLAG TIL SAMTALEEMNER

FOR HJEMMELÆRERNE

1 . Et aftidens onder er, at vi tager de ting, vi nyder, for givet.

2. Utaknemlighed er selvcentrerethed og en form for

stolthed.

3. Et taknemligt hjerte er grundlaget for storhed, et

udtryk for ydmyghed og det fundament, som vi bygger dyder

som bøn, tro, mod, tilfredshed, glæde og kærlighed på.

4. Taknemlighed er opskriften på et lykkeligt liv, og det

åbner vores øjne for den mangfoldighed af velsignelser,

som konstant omgiver os.



Den levende profets ord
Kloge ord og gode råd fra præsident Gordon B. Hinckley

Vores vidnesbyrd om Kristus

»Ingen anden kirke bærer stærkere

vidnesbyrd om Jesu Kristi guddom-

melige mission som Guds Søn og ver-

dens Forløser end denne kirke, der

bærer hans navn, nemlig Jesu Kristi

Kirke af Sidste Dages Hellige. Hans

evangelium er det evangelium, vi for-

kynder. Den kærlige ånd, som han var

forbillede på, er den ånd, som vi søger

at virke i.«'

Fred i verden

»Jesu Kristi evangelium er den eneste

kraft, som kan eliminere det had, som

findes mellem folk. Hvis de vil tage

dette evangelium ind i deres liv og

erkende, at Gud er vores Fader og at

alle mennesker er vore søskende, og

forstå Kristi forsonings virkning, så vil

der herske langt større fred i verden.

Vi vil ikke opleve fred, før det bliver

mere udbredt. Det er derfor, at vi er

her, søskende. Det er formålet med

dette værk, at prædike vor Herre Jesu

Kristi evangelium og røre folkenes hjer-

ter, så de vil se på hinanden som brødre

og søstre, som vor himmelske Faders

børn.«^

Elsk Herren

»At elske Herren er ikke bare et godt

råd; det er ikke bare et ønske. Det er

en befaling. Det er det første og største

bud, som pålægges os alle, fordi kærlig-

hed til Gud er den rod, hvorfra al

anden kærlighed udspringer. Kærlig-

hed til Gud er roden til alle dyder, al

godhed, al karakterstyrke og ethvert

ønske om at handle ret ... Elsk Her-

ren, jeres Gud, og elsk hans Søn og

vær altid taknemlige for deres kærlig-

hed til os. Når al anden kærlighed bleg-

ner, vil Guds evige, altoverskyggende

kærlighed til os stadig stråle klart, og

det samme vil hans Søns kærlighed,

han, der gav sit liv for enhver af os.«'

Guds løfter

»Herrens løfter er storslåede. Jeg synes,

at det er fantastisk, at Herren aldrig

beder os om at gøre noget uden sam-

tidig at love os en velsignelse. Det er

ikke et offer at efterleve Jesu Kristi

evangelium. Det er aldrig et offer, når

man får mere, end man giver. Det er

en investering. Og efterlevelse afJesu

Kristi evangelium er en bedre inve-

stering end noget andet jeg kender til,

for det giver evigt afkast.«''

En verdenskirke

»Vi er ikke en amerikansk kirke. Vi er

ikke en engelsk kirke. Vi er ikke en

japansk kirke. Vi er en verdenskirke

med et budskab til verden og et ver-

densomspændende program, og hele

vores virke er beregnet på at hjælpe

mennesker, opbygge dem og styrke dem

- som det ofte er blevet sagt, at gøre

dårlige mennesker gode og gode men-

nesker bedre; at forkynde fred, Jesu

Kristi evangelium; at forsøge at være

et eksempel på den gyldne regel og til

gavn for dem, der står i nød, uanset

hvor de er, og uanset deres situation.«^

Pornografi

»Se pornografi som det, det er, nem-

lig et hæsligt sammenbryg af slim og

smuds, som kun fører til elendighed,

fornedrelse og fortrydelse. Kirken for-

venter, at de, der påtager sig vor Herre

Jesu Kristi navn, vandrer i dydens sol-

lys og nyder den styrke, den frihed og

den glæde, der ligger i at gøre det.«'

Forsvar det rette

»Tag stilling til fordel for retfærdighed.

Det er ikke tilstrækkeligt at være lun-

ken og stå passiv på sidelinien i denne

verden, som flyver afsted i fuld fart

ned ad bakke, nedad og nedad. Tag

stilling. Stå sammen med andre om

det, der er rigtigt og sandt og moralsk

og godt, uanset hvad det er. Når jeg

ser på denne forsamling, så er der per-

soner nok her til at vende enhver sag,

hvis vi alle var forenet og talte med
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en røst til forsvar for det, som himlens

Gud har erklæret som sandt og rig-

tigt.«'

Dyd

»Der er intet mere kostbart i hele ver-

den end dyd. Nuvel, hvis der er

nogen her, som måske har overskre-

det grænsen og overtrådt og tror, at

alt er tabt, lad mig da sige til jer, at

alt er ikke tabt. Omvendelse er det

første princip i evangeliet efter tro på

Herren Jesus Kristus. I kan omvende

jer, og I kan lægge fortiden bag jer og

viske tavlen ren, som den var før, fjern

mærkerne på tavlen og kom videre i

jeres tilværelse. Hvis der er noget

sådant i jeres fortid, tal da

i fortrolighed med jeres

biskop og få det ordnet og kom rene

videre. Vær ren. Der er intet smuk-

kere i denne verden end en smuk pige,

der er ren i tanker,

ord og handling.

Ej heller er der noget flottere eller mere

attraktivt end en ung mand, der har

levet på samme måde.«^

NOTER
1. Interview med Susan Evans, BBC Radio 4,

England, den 26.

august 1995.

2. Fireside for

ansatte i Kirken,

W/^^"^""^ afholdt i Solihull i

England, den 30.

august 1995.

3. Regionalkonference på

Ricks College i Rexburg i

Idaho, den 29. oktober 1995.

4. Regionalkonference i

Tacoma i Washington, den 20.

august 1995.

5. Interview med Susan Evans, BBC
Radio 4, England, den 26. august 1995.

6. Regionalkonference på Oahu på
Hawaii, den 18. februar 1996.

7. Fireside på Brigham Young University,

den 17. oktober 1995.

8. Fireside for unge, San Diego,

Californien, den 23. marts 1996.

S/DE 8: FOTO: JED OARK. DENNE S/DE:

KORSFÆSTELSEN, AF CARL BLOCH.
ORIGINALEN HÆNGER I FREDERIKSBORG
SLOTSKAPEL. GENGIVET MED TILLADELSE

FRA FREDERIKSBORGMUSEET
INDSAT: SIMEON TILBEDER KRISTUSBARNET,

AF GREG K. OLSEN.





MED GLÆDE
Ældste Hent7 B. Eyring

De Tolv Apostles Kvorum

Jeg
har altid haft en dagdrøm om

at være den store giver. Jeg kan

forestille mig, hvordan en eller

anden pakker mine gave ud med glæ-

destårer i øjnene, som viser, at det var

det, at jeg gav, ikke kun selve gaven,

der rørte hjertet. Andre har sikkert

den samme drøm, og mange er alle-

rede eksperter i at give gaver. Men selv

eksperterne deler sikkert min nysger-

righed efter at vide, hvad det er, der

gør en gave til noget særligt.

Hele mit liv har jeg været omgivet

af fremragende gavegivere. Ingen af

dem har nogensinde fortalt mig, hvor-

dan man gør, men jeg har iagttaget

dem og udviklet en teori. Min teori er

bygget på minder om mange gaver og

mange højtider, men én dag og én gave

er nok til at illustrere teorien.

Den pågældende dag var end ikke

nær ved juletid. Det var en sommer-

dag. Min mor var død først på efter-

middagen. Min far, min bror og jeg var

taget hjem fra hospitalet, bare os tre.

Vi lavede os en hurtig mellemmad, og

så talte vi med kondolencegæster. Det

blev sent, tusmørket faldt på, og jeg

kan huske, at vi endnu ikke havde

tændt lyset.

Det ringede på, og far lukkede op.

Det var tante Catherine og onkel Bill.

Jeg kunne se, at onkel Bill havde et

glas kirsebær i hånden. Jeg kan stadig

se de røde, næsten violette kirsebær

og det skinnende gyldne låg på glas-

set. Han sagde: »Det kan være, I kan

bruge dem her. I har vel næppe fået

dessert.«

Det havde vi ikke. Vi satte os

omkring køkkenbordet alle tre, hældte

nogle kirsebær i skåle og spiste dem,

mens onkel Bill og tante Catherine

vaskede tallerkener op. Onkel Bill

spurgte: »Er der nogen, som I ikke har

nået at ringe til? Bare giv mig navnene,

så skal jeg nok ordne det.« Vi nævnte

et par slægtninge, som skulle infor-

meres om mors død. Og så gik tante

Catherine og onkel Bill igen. De har

nok ikke været der mere end 20 minut-

ter.

Vi kan nok bedst forstå min teori,

hvis vi fokuserer på en enkelt gave,

nemlig glasset med kirsebær. Og lad

os forklare gaven fra modtagerens syns-

punkt, i dette tilfælde mig. Det er

meget vigtigt, for det, der har største

betydning for det, giveren gør, er, hvor-

dan modtageren reagerer.

Så vidt som jeg kan se det, består

det at give en gave af tre dele. Jeg vil

nu illustrere dem ud fra den gave hin

sommeraften.
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For det første vidste jeg, at onkel

Bill og tante Catherine følte det

samme, som jeg følte, og at de var ble-

vet berørt af det. Den følelse er jeg

ikke kommet mig helt over endnu. De

må have vidst, at vi var for trætte til

at lave noget særlig mad. De må have

vidst, at en skål kirsebær for en stund

ville få os til at føle os som en familie

igen. Det at vide, at nogen forstod,

hvordan jeg havde det, betød meget

mere end selve kirsebærrene. Jeg kan

ikke huske, hvordan kirsebærrene

smagte, men jeg kan huske, at nogen

forstod mine følelser og følte med mig.

For det andet vidste jeg, at gaven

var givet frit. Jeg vidste, at onkel Bill

og tante Catherine af egen fri vilje

havde valgt at komme med gaven. De

gjorde det ikke for at aftvinge mig en

reaktion. Ved at give gaven oplevede

de glæden ved at give.

Og for det tredje var der et element

af offer i det. Nogle vil måske spørge:

»Hvordan kan de give for glædens

skyld og alligevel yde et offer?« Tja,

jeg kunne se offeret. Jeg vidste, at tante

Catherine havde syltet de kirsebær til

sin familie. De må have holdt meget

af kirsebær. Men hun tog den glæde

fra dem selv og gav den til mig. Det er

et offer. Men siden har jeg fået øjnene

op for denne fantastiske kendsgerning:

Onkel Bill og tante Catherine må have

ment, at de ville få større glæde ud af

det, hvis jeg fik kirsebærrene, end hvis

de selv fik dem. Der blev ydet et offer,

men det blev ydet for at opnå noget,

der betød mere for dem, nemlig min

glæde. Enhver kan lade modtageren

af en gave vide, at giveren har ydet et

offer. Men kun en ekspert kan lade en

fornemme, at det offer i virkeligheden

giver giveren glæde, fordi det velsig-

ner modtageren.

Det var så min teori. Sand gave-

givning omfatter tre ting: Man føler

med modtageren, man giver frit og

man betragter offeret som en gevinst.

Det vil ikke være let at anvende

denne teori til at forbedre vores gave-

givning denne jul. Det kræver øvelse,

mere end bare en enkelt jul, at lære

at lade sig røre af det, der rører sig i

andre. Og det tager tid at lære at

betragte et offer som en glæde. Men

vi kan i det mindste begynde allerede

nu til jul med at være en god modta-

ger. Vi har kraften til at gøre andre til

gode gavegivere ved det, vi lægger

mærke til. Vi kan gøre enhver gave

bedre ved det, vi vælger at se, og på

samme måde kan vi, ved ikke at lægge

mærke til gaven, gøre enhver gave til

en fiasko. Det at give gaver kræver

både en giver og en modtager. Jeg vil

håbe, at vi ikke vil bruge denne teori

til at kritisere de gaver, som vi mod-

tager i år, men til at lægge mærke til,

hvor ofte nogen forstår vores hjertes

følelser, og hvor ofte gaver bliver givet

med glæde, ja, som et offer.

Men der er dog noget, vi kan gøre

for at blive bedre gavegivere allerede

nu til jul. Vi kunne begynde at lægge

nogle gaver - storslåede gaver - til side

til kommende juleaftner.

I en religionstime på Ricks College

underviste jeg engang ud fra afsnit 25

af Lære og Pagter, hvor Emma Smith

får at vide, at hun skulle bruge tid på

at »skrive og lære meget« (L&P 25:8).

På tredje række sad en blond kvinde,

som rynkede sine bryn, mens jeg opfor-

drede til, at man skulle udvikle sine

evner for at skrive. Hun rakte hånden

i vejret og sagde: »Jeg synes, at det

lyder lidt overflødigt. Jeg skal jo højst

skrive breve til mine børn.« De fik hele

klassen til at le.

Så var den en ung mand omme bag

i, som rejste sig. Han havde ikke sagt

meget i det semester. Han var ældre

end de andre studerende, og han var

lidt genert. Han spurgte, om han måtte

sige noget, og så fortalte han med sagte

stemme om, hvordan han havde været

soldat i Vietnam. En dag var han gået

fra sin riffel, da han gik tværs over den

befæstede lejr for at hente sin post.

Netop som han havde fået et brev i

hånden, hørte han signalhornet gjalde

og lyden af skud, mens fjenden stor-

mede frem. Han kæmpede sig vej til-

bage til sin riffel med kun sine bare

hænder som våben. Sammen med de

andre overlevende, jog han fjenden på

flugt. De sårede blev fløjet bort. Så satte

han sig ned blandt de levende, og nogle

af de døde, og lukkede brevet op.

Det var fra hans mor. Hun skrev, at

hun havde haft en åndelig oplevelse,

som havde forvisset hende om, at han

ville vende levende hjem, hvis han

ville blive ved med at være retfærdig.

Så sagde denne dreng stille til klassen:

»Det brev blev hellig skrift for mig. Jeg

beholdt det.« Og så satte han sig ned.

Hvis du ikke har børn lige nu, så

får du det nok en dag. Kan du se deres
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'V/

Mens han gjorde tjeneste i Vietnam, modtog en ung soldat et brev fra

sin mor, som skrev, at hun havde haft en åndelig oplevelse, som

havde forvisset hende om, at han ville vende levende hjem, hvis han

forblev retfærdig. Han sagde: »Det brev var hellig skrift for mig.«

ansigter for dig? Kan du se dem et eller

andet sted, på et eller andet tidspunkt,

svævende i livsfare? Kan du fornemme

frygten i deres hjerter? Ville du gerne

kunne give gavmildt til dem? Hvilket

offer kræves der for at sende det brev,

som ens hjerte længes efter at skrive?

Du vil ikke kunne skrive sådan et brev

en time, inden postbudet kommer. Det

vil heller ikke kunne gøres på en dag

eller endog en uge. Det kan tage år,

men du kan begynde at forberede dig

allerede nu. En god måde at gøre det

på er ved at føre dagbog. Og det vil

ikke synes som et offer, hvis du fore-

stiller dig de børn, fornemmer deres

hjerter og tænker på de breve, som de

vil få brug for.

Der er en anden gave, som nogle

afos gerne vil give, og som også kræver

forberedelse. Jeg så det begynde i sin

tid, da jeg var biskop. En studerende

sad over for mig og fortalte om nogle

fejltagelser, som han havde begået.

Han talte om, hvor inderligt han

ønskede, at de børn, han en dag ville

få, skulle have en far, der kunne

benytte sit præstedømme, og som de

kunne blive beseglet til. Han sagde, at

han vidste, at omvendelsens pris og

smerte nok ville være stor. Og så sagde

han noget, som jeg aldrig vil glemme:

»Biskop, jeg kommer tilbage. Jeg vil

gøre alt, hvad der kræves. Jeg skal nok

komme tilbage.« Han følte sorg, han

havde tro på Kristus. Alligevel kræ-

vede det måneders pinefuld indsats.

Men et eller aridet sted sidder der

denne jul en far, som bærer præste-

dømmet, og som engang var denne

studerende, og de nyder evigt håb og

fred på jord. Han vil sikkert give sin

familie masser af gaver i flot indpak-

ningspapir, men intet af det betyder

mere end den gave, som han begyndte

på at give for længe siden på mit kon-

tor. Dengang fornemmede han sine

kommende børns behov, og han gav i

tide og frivilligt. Han ofrede sin stolt-

hed og dovenskab og ufølsomhed. Jeg

er sikker på, at det i dag ikke synes

som et offer.

Han kunne give den gave på grund

af andre gaver, som blev givet os for

længe siden. Gud Faderen gav sin Søn,

og Jesus Kristus gav os forsoningen -

en gave, som har ufattelig stor betyd-

ning og værdi for os alle.

Jesus gav sin gave frit og villigt til

os alle. Han sagde; »Derfor elsker Fade-

ren mig, fordi jeg sætter mit liv til for

at få det tilbage.

Ingen tager det fra mig, men jeg

sætter det til af mig selv« (Joh 10:17-

18).

Jeg bærer vidnesbyrd om, at når vi

tager imod den gave, som blev givet

ved det største af alle ofre, så giver det

giveren stor glæde. Jesus sagde: »Jeg

siger jer: Sådan bliver der større glæde

i himlen over éii synder, der omven-

der sig, end over nioghalvfems ret-

færdige, som ikke har brug for

omvendelse« (Luk 15:7).

Hvis det varmer dig lige så meget

om hjertet, som det gør mig, så får du

måske lyst til at give Frelseren en gave.

Men han synes at have alt, ikke? Ikke

helt. Han har ikke os alle sammen hos

sig igen, for evigt - ikke endnu. Jeg vil

håbe, at vi bliver rørt nok af hans hjer-

tes følelser til at forstå, hvor inderligt
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han ønsker at vide, at vi alle vender

hjem til ham igen. Vi kan ikke give

ham den gave på en dag eller på en

juleaften. Men vi kan vise ham i dag,

at vi er på vej.

Hvis vi allerede har gjort det, så er

der stadig noget, vi kan give ham.

Overalt omkring os er der mennesker,

som han elsker, og han ønsker at

hjælpe dem gennem os.

Et af de sikre tegn på, at et men-

neske har modtaget Frelserens forso-

ningsgave, er, at vedkommende er villig

til at give. Den renselsesproces, hvor-

ved vi rydder op i vores hv, synes at

gøre os mere medfølende, mere gav-

milde og mere villige til at dele det,

der betyder så meget for os. Jeg vil tro,

at det var derfor, at Frelseren benyt-

tede gavegivning som eksempel på,

hvem der i den sidste ende vil komme

tilbage til ham:

»Da skal kongen sige til dem ved

sin højre side: Kom, I som er min faders

velsignede, og tag det rige i arv, som

er bestemt for jer, siden verden blev

grundlagt.

For jeg var sulten, og I gav mig noget

at spise, jeg var tørstig, og I gav mig

noget at drikke, jeg var fremmed, og

I tog imod mig,

jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg

var syg, og I tog jer af mig, jeg var i

fængsel, og I besøgte mig ...

Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I

har gjort mod en af disse mine mind-

ste brødre, det har 1 gjort mod mig«

(Matt 25:34-36, 40).

Og det er vel nok det dejligste resul-

tat af at modtage store gaver, det giver

os selv lyst til at give gode gaver. Hele

mit liv er jeg blevet velsignet med

sådanne gaver. Det værdsætter jeg.

Mange af de gaver blev givet for

længe siden. Vi nærmer os profeten

Joseph Smiths fødselsdag, den 23.

december. Han gav sit store talent og

sit liv for, at Jesu Kristi evangelium

kunne blive genoprettet. Mine forfædre

forlod deres hjem og det, de kendte

til, for at modtage det genoprettede

evangelium - lige så meget for min

skyld, som for deres egen, vil jeg tro.

Hvad skal vi da gøre for at værd-

sætte og give en glædelig jul? »I har

fået det for intet, giv det for intet«

(Matt 10:8).

Jeg beder til, at vi vil give frit. Jeg

beder til, at vi vil lade os røre af andres

følelser, at vi vil give uden at føle os

tvunget og uden at vente noget til

gengæld, samt at vi vil erkende, at ofre

føles vidunderlige, når vi glæder os over

den glæde, som det giver en anden.

Et eller andet sted sidder der denne jul en far, som sikkert vil give sin

familie masser af gaver i flot indpakningspapir, men intet vil betyde mere

end den omvendelsens gave, han begyndte på for længe siden på mit

kontor.
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Den »ustyrlige« klasse!

Naida Stephens Tims

Hvad? Skal jeg undervise den

ustyrlige teenage -klasse? Har

jeg ikke problemer nok? tænkte

jeg, da jeg gik ud fra biskoppens kontor.

Min mand gjorde tjeneste i mili-

tæret, og jeg var rejst hjem for at pleje

min bedstemor, som var dødssyg af

kræft. To energiske smårollinger, en

nyfødt, et forslugent fyr, som skulle

håndfodres med kul i frostvejr, bed-

stemors sygdom, og nu var tanken om

endnu en forpligtelse mere, end jeg

kunne bære.

Jeg græd hele vejen hjem. Jeg havde

hørt om den søndagsskoleklasse for de

16-årige. Men biskoppen havde sagt,

at biskoprådet havde fastet og bedt

om, hvad de skulle gøre, og »Herren

havde sendt mig.«

Til at begynde med var jeg bitter.

Men senere da jeg bad, begyndte jeg

at komme i tanker om alt det, Frelse-

ren havde gjort for mig. Jeg indså, at

det mindste jeg kunne gøre for ham

var at undervise den klasse. Inden

længe gjorde jeg alt for at nå ud til de

unge i min søndagsskoleklasse. Som

månederne gik, lærte jeg dem at kende

og kom til at holde af dem.

Juleaften kom tre af mine

søndagsskofedrenge mig til

undsætning. Pludselig syntes mine

byrder lettere.

Men med alle de byrder, der hvi-

lede på mine skuldre, var jeg ikke i

synderligt julehumør det år. Den jule-

aften sad jeg alene ved juletræet i min

stue og forsøgte forgæves at samle et

togsæt til min lille dreng. Jeg kunne

se sneen falde tungt udenfor, og plud-

selig fyldtes mit hjerte af inderlig sorg.

Jeg følte mig alene. Jeg troede, jeg

kunne klare alle problemerne, men

den nat, hvor min mand sad omme på

den anden side af kloden, syntes byr-

derne overvældende. At se bedstemor

sygne hen, at tage mig af de små, at

udholde vinterkulden, at fylde fyret,

at kæmpe med det elektriske tog — det

var bare mere end jeg kunne bære. Jeg

bøjede mit hoved og tårevædet kastede

jeg mine byrder over på Herren.

Mens jeg knælede, hørte jeg nogen

banke på døren. Klokken var mange,

og jeg spekulerede på, hvem i alver-

den det kunne være. Da jeg lukkede

op, så jeg tre af mine søndagsskole-

drenge stående udenfor, dækket af sne.

De havde været ude at kælke, da de

havde fået øje på lyset i mit vindue og

havde besluttet at kigge ind og ønske

mig en glædelig jul. Jeg bød dem inden-

for og lavede varm kakao og kage til

dem.

Snart havde de samlet togsættet,

og vi fik pakket de sidste gaver ind.

Alt så smukt ud. Hver af drengene gav

mig et kram, takkede mig, fordi jeg var

sådan en god lærer og ven, og så

ønskede de mig en glædelig jul, inden

de gik igen. Jeg stod og så dem gå bort

i gadelygternes skær. Pludselig syntes

mine byrder lettere, og den nat knæ-

lede jeg ned og takkede min himmel-

ske Fader, fordi han havde sendt dem

til mig.

Et par uger senere fik bedstemor

det værre og måtte indlægges. Jeg

måtte blive hos hende om natten, og

jeg nød de sidste timer med mine bed-

stemor. Pigerne fra min søndagsskole-

klasse skiftedes til at passe børnene,

mens jeg var på hospitalet. En anden

pige kom hver dag efter skoletid og

lavede mad til min familie, så jeg kunne

hvile mig. Drengene byggede et skur

til kullene og lavede en sliske, så jeg

ikke længere behøvede at slæbe kul-

lene ned. De tog sig af fyret og gjorde

alt det hårde arbejde. Jeg var omgivet

unge. Jeg havde ikke klaret det uden

deres hjælp.

Bedstemor døde i maj, og min mand

vendte langt om længe hjem. Der er

nu gået et år siden den vinter, hvor

mine »ustyrlige teenagere« hjalp

mig, men jeg vil aldrig glemme det, jeg

lærte af det. Jeg ved nu, at vi kan gøre

alt, hvad Herren beder os om, og at de

velsignelser, som vi modtager for vores

tjeneste, langt overstiger indsatsen.
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TANKER
OM DEN GODE

HYRDE
Homer S. Ellsworth

Yed juletid går vores tanker ofte til den bibelske

beretning om hyrderne, der holder nattevagt over

deres hjord. Hyrdescenen er symbolsk: Den min-

der os om den omsorg og kærlighed, hvormed vor him-

melske Fader våger over alle sine børn. Og den erindrer

os om, at han sendte sin elskede Søn, Den Gode Hyrde,

der havde den enestående, guddommelige mission, at føre

os tilbage til ham.

Mange af vores skrifter fremstiller symboler og billeder

på Kristi komme, hans jordiske virke og hans mission som

menneskenes Frelser. Symbolikken er tydelig i de mange

henvisninger til Hyrden og hjorden. Faktisk anvendte Frel-

seren ofte selv disse symboler i sin undervisning.

DEN GODE HYRDE

Jesus beskrev sig selv som Den Gode Hyrde, da han skulle

forklare sin mission blandt menneskene; »Jeg er den gode

hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene« (Joh

10:11). En hyrde, der selv ejer sine får, elsker dem ikke

kun, men vil ofte sætte sit liv på spil for dem.

I modsætning til den sande hyrde, har vi ham, der ikke

rigtig føler omsorg for hjorden, men som bare er fårehyrde

for at tjene til føden: »Den, der er daglejer og ikke er hyrde

og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene

i stikken og flygter, og ulven går på rov i blandt dem og

jager dem fra hinanden« (Joh 10:12).

Det kan være en allegori om Satan, ulven, der på for-

skellig vis kommer for at fange og sprede fårene. Her er

daglejeren den, der giver efter i stedet for at modstå Satans

fristelser. Men Frelseren påpeger, at han er Den Gode Hyrde,

og at han er villig til at give sit liv for alle vor himmelske

Faders børn. Og det var jo det, han gjorde ved forsonin-

gen.

I Joh 10:7 forklarer Frelseren, at det er gennem ham og

kun gennem ham, at menneskene kan komme ind i vor

himmelske Faders rige: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg

er døren til fårene.«

Der fandtes to slags fårefolde på Jesu tid. Den ene var

en stor bygning med loftsbjælker, der var dækket med grene

og strå og blev anvendt om vinteren. Om sommeren og

foråret opholdt alle byens får sig i et stort indelukke uden

loft, men med mure, der var høje nok til at holde rovdyr

ude. Ved nattetide førte de forskellige hyrder deres hjorde

ind i den store fold, og en mand holdt så nattevagt hele

natten.

Jesus brugte denne metafor til at illustrere, at han var

den hyrde, der passede på fårene om natten. Han var hjor-
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dens beskytter og vogter, og ingen kunne komme ind i fol-

den uden at kende evangeliet og sit forhold til vor him-

melske Fader. Jesus er i sandhed portens vogter, »og han

beskæftiger ingen tjenere der« (2 Nephi 9:41).

HYRDENS HJORD

Ved hjælp af lignelsen om fårene og hyrden forklarede Jesus

også, at hans tilhængere ville genkende hans røst. De ville

vide, at han var den sande hyrde, som ville finde dem og

kalde dem ud af verden. »Fårene hører hans røst, og han

kalder sine egne får ved navn og fører dem ud« {Joh 10:3)

.

Da jeg var i Israel, så jeg en lille dreng, som kunne fløjte

og kalde sine får til sig, som vi kalder på en hund. Min svi-

gersøn, som har boet der i to år, fortalte mig, at nogle hyr-

der har så nært et forhold til deres får, at de bogstaveligt

kan kalde fårene ved navn, og så vil de pågældende får

træde ud af flokken. Jesus, som forstod fårenes natur, hen-

viste til dem, da han beskrev farisæerne og andre, som ikke

hørte til hans hjord og ikke forstod, hvem han var. De kom

ikke og fulgte ham, når han kaldte.

I det niende kapitel afJohannes-evangeliet kan vi læse,

at farisæerne spurgte Frelseren, hvorfor han havde hel-

bredt en blind mand på sabbatten. Efter en længere for-

klaring sagde Frelseren, at »den, der ikke går ind i

fårefolden gennem døren, men klatrer over et andet

sted, han er en tyv og en røver.

Men den, der går ind gennem døren, er fårenes

hyrde.

For ham lukker dørvogteren op, og fårene hører hans

røst, og han kalder sine egne får ved navn og fører dem

ud.

... og de følger ham, fordi de kender hans røst.

Men en fremmed vil de aldrig følge; de vil tværtimod

flygte fra ham, fordi de ikke kender de fremmedes røst«

(Joh 10:1-5).

Frelseren påpegede, at den blinde mand, som ganske

uretfærdigt var blevet forstødt af farisæerne, nu havde søgt

tilflugt i Den Gode Hyrdes hjord.

På mange måder mindede farisæerne om geder. Mange

hjorde rummer både får og geder. Men får og geder er meget

forskellige og går ikke godt sammen. Hyrder foretrækker

som regel får, fordi geder finder på alle mulige unoder. Får

er blide, bevæger sig sindigt omkring og adlyder som regel.

Sådan er det ikke med omstrejfende geder.

HYRDENS KÆRLIGHED

Frelseren anvendte også henvisninger til får, når han skulle

forklare sin dybe omsorg for en sjæls værdi. I Luk 15:4 kan

vi læse: »Hvis en af jer har hundrede får og mister et af

dem, lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken

og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det?«

Og i Matt 9:36 kan vi læse: »Da han så folkeskarerne,

ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne

får uden hyrde.«
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Får, der lukkes ud for at græsse i bjergenie uden opsyn

af en hyrde, udsættes for alle mulige farer. Selvom de fle-

ste får følger flokken og vandrer rundt uden mål og med

og udsætter sig for overfald fra rovdyr, så har nogle får lært

at følge hyrden, der fører dem på sikre stier. Men i begge

tilfælde vil fårene, hvis ingen holder opsyn med dem, blive

overfaldet af rovdyr og spredt eller dræbt.

Israels folk var som får uden hyrde. De var blevet svig-

tet af deres egne præster og underkastet fremmede natio-

ner. Derudover ville de snart blive spredt som følge af

Jerusalems ødelæggelse. Jesus var blevet sendt til hjorden

for at føre dem, der ville følge ham, i sikkerhed. Men han

vidste, at til at begynde med ville kun få følge ham.

På Frelserens tid kunne store fårflokke bestå af adskil-

lige tusinde får, som tilhørte mange familier og blev passet

af flere hyrder. På den måde var hjorden i sikkerhed, og

derfor foretrak folk at samle deres får i store flokke. Små

flokke havde kun én hyrde og var mere udsat for overfald

fra røvere. Men i Luk 12:32 sagde Frelseren: »Frygt ikke,

du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer Riget.«

Tilsyneladende fortalte han sine disciple, at de ikke

behøvede at frygte, skønt de ikke var en tusindtallig skare

med mange hyrder. Deres Fader i Himlen ville sørge for, at

de ville være i sikkerhed med blot én hyrde.

HYRDENS KALD

Frelseren brugte lignelsen med fårene, da han kaldte Simon

Peter. I Joh 21 kan vi læse, at den opstandne Herre gav

sine apostle, der fiskede i Tiberias Sø, besked på at kaste

deres net ud på et bestemt sted. Da de gjorde det, fik de

en stor fangst. Lidt senere, da de havde spist sammen med

Jesus, sagde han: »Simon, Johannes' søn, elsker du mig

mere end de andre?« Peters svar lød: »Ja, Herre.«

Derefter gav Herren ham tre gange befaling om at vogte

fårene (vers 15-17). Denne begivenhed har stor betydning,

for Jesus bad her Peter om at blive overhoved for hjorden

på jorden, nu hvor Jesus skulle vende tilbage til sin Fader

i Himlen. Frelseren instruerede Peter i, at hans nye virke

skulle bestå i at frelse fårene i Herrens hjord.

GUDS LAM

Lignelsen om lammet dannede også en klar og letforståe-

lig ramme for korsfæstelsen og forsoningen. I Joh 1:29 står

der: »Næste dag så (Johannes) Jesus komme hen imod sig

og sagde: 'Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd.'«

Ved hvert påskemåltid slagtede man et lydefrit lam som

en del af højtideligholdelsen af Israels udfrielse fra Egyp-

ten. Dette udvalgte lam blev ofret, mens hele forsamlin-

gen så på, og dets blod blev sprøjtet på familiens dørstolper.

I denne sammenhæng er lammet et rammende symbol

på Frelseren, som var uplettet af synd, og hvis forsoning

frelser os fra syndens trældom. I ApG 8:32 læser en etio-

pier i Esajas: »Som et får, der føres til slagtning, som et lam,

der er stumt, mens det klippes, således åbnede han ikke

sin mund.« Da etiopieren spurgte Filip, hvem Esajas hen-

viste til, begyndte Filip at prædike for ham om Jesus. Dette

fåresymbol var en god sammenligning for mennesker, der

forstod sig på får, og som virkelig kunne forstå betydnin-

gen af Frelserens ydmyghed, tålmodighed og sagtmodig-

hed. Efter samtalen lod etiopieren sig døbe (se vers 34-38).

Skriftens henvisninger til får og hyrder som symboler

og billeder øger vores forståelse og værdsættelse af Frelse-

ren og hans jordiske virke. Gennem disse henvisninger får

vi et bedre indblik i hans missions omfang, hans måde at

kalde sine disciple på og hans kærlige omsorg for hele men-

neskeheden.
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Nettie Hunsaker
IlLUSTRERET AF KEITH LARSON

Jeg
tror aldrig, jeg vil glemme den jul. Jeg regnede

med, at det var den sidste jul, jeg skulle tilbringe

hjemme hos mine forældre. Vi vidste alle, at jeg kort

efter jul skulle af sted på mission. Og siden ville jeg blive

gift og tilbringe mine fremtidige juleaftener sammen med

min egen lille familie.

Jo, jeg vidste da godt, at jeg nogle år ville fejre jul sam-

men med min familie, men jeg skulle aldrig mere være der

gennem hele julemåneden med dens julebag, julesange,

julepyntning og de andre aktiviteter, som fyldte ugerne op

til jul. Jeg var ved at blive voksen. Jeg skulle flytte hjem-

mefra, og tanken skræmte mig.

Jeg havde set frem til denne sidste jul i flere måneder,

og ugen før jul var pragtfuld. Jeg nød hvert eneste minut

af den, mens vi lavede honningkagehuse, opførte krybbe-

spil, pyntede juletræ, og alle de hemmeligheder og over-

raskelser, som syntes at fylde hver eneste krog af vores

varme hjem. Men trods den glade stemning, blev jeg ved

med at tæ^iike på, at det ville være det sidste år, hvor alt

var ved det gamle.

Min familie havde mange juletraditioner. En af dem,

som vi børn så mest frem til, fandt sted juleaften. Far tog

hvert at os børn, fra de mindste til de største, med ned i

stuen. Der sad far så med ham eller hende i den gamle gyn-

gestole og sang en særlig julesang. Det var den samme

julesang hvert år, og vi kunne den udenad. San-

gen handlede om engle og dansende legetøj

julemorgen. Når man sad der i fars favn, mens

julelysene strålede i den mørke stue, følte man

sig meget tryg. Man vidste, at man næste dag

skulle se, hvilke gaver julen havde bragt med sig. Uanset

hvor gamle eller store vi blev, så sad far altid med os i gyn-

gestolen juleaften.

Da jeg lå i min seng den aften, så jeg, hvordan hver af

mine søskende efter tur blev ført ned ad trappen. Jeg var

det ældste hjemmeboende barn det år, fordi min store-

søster allerede var rejst på mission. Nede fra stuen kunne

jeg høre sangen igen og igen, mens den blev sunget for

hvert enkelt barn. Så blev det min tur. Jeg fulgte far ned

ad trappen til stuen. Han satte sig i den store stol og bredte

sine arme ud.

»Vil du stadig have, at jeg skal sidde på skødet.''« spurgte

jeg.

»Selvfølgelig,« svarede han smilende. Taknemligt krav-

lede jeg op på hans skød, trak knæene op under hagen og

puttede mig ind til ham.

»Det er sidste gang, jeg sidder her,« sagde jeg.

»Det ved jeg,« svarede han stille.
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Da de første kendte strofer af sangen lød, tænkte jeg

tilbage på alle de mange år, hvor jeg havde hørt den sang

juleaften. Pludselig var der noget inde i mig, der ville have

tiden til at gå i stå. Jeg følte mig så varm og tryg, og jeg

anede ikke, hvad de kommende uger og måneder ville

bringe. Jeg begyndte at græde.

Lad ikke sangen ende, tænkte jeg.

Far begyndte at synge.

Gud velsigne dig, dit lille pus, mens du sover sødt.

Du vil vågne til dansende dukker,

til julegodter og kager med sukker.

Jeg beder til, at engle vil vogte dig

liver eneste dag på livets vej

og elske dig lige så højt som jeg,

mit lille pus, sov sødt.

De foregående år havde sangen fået mig til at tænke

på, hvilke gaver jeg mon ville få næste morgen. Men denne

sidste gang vidste jeg, at far sang om livet og årene, som lå

foran mig, ikke om legetøj, som går i stykker eller slides op,

men om de evige glæder, som jeg ville finde på min rejse

gennem livet. Glæder, som jeg endnu ikke kendte til. Denne

aften kunne jeg høre, at han var bevæget, da han sang om,

at englene skulle våge over mig, ikke blot i aften, men alle

de mange nætter fremover, hvor han ikke ville være der.

Jeg lod tårerne få frit løb, mens de sidste toner døde

bort. Far og jeg så på julelysene i mørket, og vi gyngede

videre, længe efter at sangen var forbi.

Mens vi gyngede, tænkte jeg på, hvordan deii sidste

aften i himlen må have været, natten før hver af os kom

herned på jorden. Knugede vor himmelske Fader os ind til

sig og fortalte os om de glæder og dansende legetøj, som

vi ville finde næste dag? Græd vi og ønskede, at vi kunne

blive hos ham altid, selvom vi vidste, at livet på jorden

ville bringe os større glæder, end vi kunne forestille os?

Han må have holdt om os, længe efter at sangen var forbi

og bedt englene om at våge over os på vores jordiske færd,

så at de år, vi tilbragte dernede, måtte blive fulde af glæde

og til sidst føre os tilbage til hans nærhed.

Jeg fandt trøst i tanken om min himmelske Fader den

aften, mens min jordiske far vuggede mig. Selvom far ikke

ville være der hver eneste dag i fremtiden til at hjælpe mig

med mine problemer, så ville min himmelske Fader være

der. Uanset hvad fremtiden ville bringe, ville jeg finde støtte

ikke kun hos en jordisk far, men også hos min himmelske

Fader. Og han ville lede mig og føre mig sikkert hjem.

Den nat følte jeg, at han også sang: »Og elske dig lige

så højt som jeg, mit lille pus, sov sødt«.
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HISTORIER FRA MORMONS BOG

Jesus Kristus viser

sig for nephiterne.

De talte med hinanden om Jesus Kristus og tegnene på

hans død.

3Nephi 11:2

Til at begynde med forstod de den ikke. Tredje gang

stemmen talte, forstod de den.

3Nephi 11:4-6

B R N E s

Mange nephiter havde samlet sig ved templet i

Overflødigheden. De var forbløffede over de forandringer,

som var sket med landet.

3Nephi 11:1

Mens de talte, hørte de en sagte stemme tra himlen. Den

fik deres hjerter til at brænde og fik dem til at skælve.

3Nephi 11:3

Vor himmelske Fader sagde: »Se, min Søn, den elskede, i

hvem jeg har velbehag ... hør ham.«

3Nephi 11:7

T J E R N E N



En mand, som var iført en hvid kjortel, kom ned fra himlen og stod midt iblandt dem. De turde ikke sige noget, for de

troede, at det var en engel. 3 Nephi 11 :8
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Manden sagde; »Se, jeg er Jesus Kristus, om hvem

profeterne vidnede, at han skulle komme til verden.«

3 Nephi 11:9-10

Jesus ville have, at de skulle vide, at han var deres Gud, at

han var død for alles synder og var opstået.

3Nephill:14

Så råbte de »Hosianna! Velsignet være den allerhøjeste

Guds navn!« og faldt ned for Jesu fødder og tilbad ham.

3 Nephi 11:1647

Jesus bad folket om at komme og føle mærkerne i hans

hænder og fødder, hvor han havde været naglet til korset.

3 Nephi 11:13-14

En efter en iølte folkene på sårene i Jesu hænder og fødder.

De bar vidnesbyrd om, at han var Frelseren, som profeterne

havde skrevet om. 3 Nephi 11:15

Jesus kaldte Nephi og elleve andre mænd hen til sig. Han

gav dem magt og fortalte dem, hvordan man skal døbe.

3 Nephi 11:18-26; 12:1
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Han sagde til nephiterne, at de skulle tro på ham, omvende

sig og holde hans bud. Hvis de ikke gjorde det, kunne de

ikke komme ind i hans rige.

3Nephi 12:19-20

Jesus belærte dem om mange ting, og så sagde han, at de

skulle gå hjem og tænke over det, han havde sagt, og bede

om det.

3Nephi 17:1-3

Jesus elskede nephiterne. Han bad dem om at bære de syge

eller sårede frem til ham, så han kunne helbrede dem.

3 Nephi 17:6-7

Jesus underviste nephiterne i, hvordan de skulle bede til

deres himmelske Fader. Han underviste dem om faste. Han

sagde, at de ville blive tilgivet, hvis de ville tilgive

hinanden. 3 Nephi 13:6-18

Nephiterne fik tårer i øjnene. De ville have, at Jesus skulle

blive hos dem.

3 Nephi 17:5

Jesus helbredte de syge, og alle bøjede sig og tilbad ham.

3 Nephi 17:9-10
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Glædens
hudshab
Et julebudskab fra Det Første Præsidentskab

til verdens børn

Ved juletid fejrer børn og unge over hele verden vor Frelser, Jesu

Kristi fødsel og liv. Det gør de på mange forskellige måder. Nogle

hænger smukke lys på kønne, grønne juletræer, nogle opstiller en

julekrybbe, nogle sender kort eller gaver til familie og venner og nogle tegner

farvestrålende tegninger af, hvordan de mener, der så ud i stalden i Betlehem

for mange, mange år siden.

Noget af det, som næsten alle børn holder af på denne årstid, er at synge

julens dejlige saiige. Julesalmerne er som smukke ekko af englenes sang om

»en stor glæde«, som de sang for hyrderne, der holdt nattevagt over deres får

på markerne nær ved Betlehem (Luk 2:10).

En af de smukkeste julesalmer lyder: »Fryd dig, o jord, bered dig nu, tag

mod din Konge stor« {Salmer og sange, nr. 124). Selv i denne travle juletid,

minder denne salme os om, at grunden til, at Jesus Kristus kom til verden,

var at skænke os glæde og lykke. Ved at følge hans lærdomme finder vi

lykke. Profeten Lehi fra Mormons Bog sagde: »Mennesket er til for at kunne

nyde glæde« (2 Ncphi 2:25).

Alt, hvad vor himmelske Fader gør for os, er for at hjælpe os til at finde

fred og glæde i vores liv. Den største gave, som han har givet os, er sin Søn,

Jesus Kristus. Det er den største gave, som nogensinde er givet. Den omfat-

ter forsoningens gave og hans befalinger, som profeterne har belært os om.

Med forsoningens gave betalte Jesus prisen for vores synder. Hvis vi vil
|
c

omvende os fra vores synder, og lade være med at gentage dem, og blive s
Ll_

døbt i hans navn og holde hans bud, kan vi vende tilbage til vor himmelske g

Fader. Denne vidunderlige gave og det løfte kan få enhver morgen til at I
CD

ligne julemorgen! |

Jesus sagde: »Elsker I mig, så hold mine bud« (Joh 14: 15). Når vi lærer 3

om ham i kirken og i vores familier, lærer vi at elske ham og får et ønske om
|

at blive som han. 5

Må glæden ved denne juletid altid være hos os.
°

o j o
o
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Annas støvler slubrede på det våde fortov, mens

hun skyndte sig til skole med en stor papirs-

pose knuget ind mod frakken. Hendes brune

øjne var rolige, men inderst inde var hun spændt. I dag

skulle klassen fylde julekassen.

Lige foran hende, under det sædvanlige træ, ventede

Lars og Kim. Hun trak frakken uden om posen, slog

blikket ned og gik videre. Fuuump! Den ventede sne-

bold ramte hendes arm. Splat! En anden smadrede mod

hendes skulder.

»Sig det til læreren,« drillede Lars.

Kim kastede endnu en snebold, som strøg forbi hendes

lange, mørke hår og var lige ved at ramme hendes øre.

De vidste, at hun ikke ville sladre. Hun sagde næsten

aldrig noget i skolen - hun vidste ikke rigtig, hvad hun

skulle sige. Den nye skole var så meget større end hen-

des forrige skole, og hun savnede sine gamle venner. Det

var stadig svært bare at besvare lærerens spørgsmål i

klassen. Et par snebolde kunne ikke få hende til at

snakke.

Da Anna trådte ind i skolegården, åbnede hun posen

og tog et sidste kig på sin gave til kassen. Den var smuk!



Dette indeks er opdelt i to kategorier:

Et emneindeks og et separat forfatterindeks.

Anvendte forkortelser:

B = Børnestjernen



EMNEINDEKS

STJERNEN 1996

A

Abort
En krigsstrategi, Durre 1 1 A. Woolsey,

jan, 84

Alvarado, Iris JoAnn
Iris JoAnn Alvarado fra Ponce i Puerto

Rico, Corliss Clayton, maj, Bl 4

Amundsen, Henrik

Henrik Amundsen fra Lillestrøm i

Norge, DeAnne Walker, nov, Bl 4

Australien

Alice Springs, Richard M. Romney,

mar, 1 O

B

Banden
Banden og svovlen, Robert K.

Dellenbach, sep, 28
Farmandsprøven, Carolee H. Smith,

sep, 31

Bare for sjov

feb. Bl 6; mar. Bl 2; jun, B13;

aug, Bl 3; sep, BIO; okt, B7, B13;

dec. Bl 6

Barmhjertighed (se Kærlighed)

Befalinger (se også Lydighed)

»Du mo ikke have andre guder,« Russell

M. Nelson, jul, 1 3

Husk, hvorledes du tog imod og hørte,

Susan L. Warner, jul, 79
Aiesferens ve], Thomas S. Monson, jul,

55
»V/7 du gå ind til livet, så hold budene,«

Robert D. Hales, jul, 37
Vore fædres tro, Joseph B. Wirthlin, jul,

34

Besøgslærerindebudskabet
»En mægtig helsebringende kraft,« maj,

24

Ef vidne til alle tider og på alle steder,

aug, 25
Hans billede prentet i bevidstheden,

jun, 25
Jeg formor alt i Khstus, nov, 25
Løb med udholdenhed, okt, 25
Pagtens arvinger, sep, 25
»Som jeg er,« mar, 31

Tro fil af følge Jesus Kristus, feb, 33
Vor forløsers klippe, dec, 25
Vort daglige brød, apr, 25

Budskab fra Det Første Præsidentskab
Fire enkle ting, som kan hjælpe vore

familier og vore lande, Gordon B.

Hinckley, jun, 2

Fortsof åbenbaring, James E. Faust,

aug, 2

»Frygt ikke, tro kun,« Gordon B.

Hinckley, maj, 2

Helligåndens gave - en sikker vejviser,

James E. Faust, apr, 2

Joseph Smith og Mormons Bog, James
E. Faust, feb, 2

Kærlighedens dør, Thomas S. Monson,
okt, 2

Lykke - det evige mål, Thomas S.

Monson, mar, 2

Styrke ved lydighed, Thomas S.

Monson, nov, 2

Taknemlighed som et frelsende princip,

James E. Faust, dec, 2

»Tro stå til Herren,« Gordon B.

Hinckley, sep, 2

Bulgarien

»Glædens budskab« fra Bulgarien, Beth

Dayley, dec, 26

Bøn
»Bed til ham,« feb, 34
Bedstemors have, Alma J. Yates, apr,

B14
Bjerget står i flammer, Lloyd H. Parry,

sep, B2

Den fabfe ring, Linda Lee Tenney, feb,

B7
»Du mo ikke have andre guder,« Russell

M. Nelson, jul, 1 3

»Gør dette til ihukommelse af mig,«

Jeffrey R. Holland, jan, 67
Jeg beder for andre, Karen Ashton,

aug. Bl 4

Jeg kendte Nephi, lain Saunders, feb,

10

Jeg spurgte, han svarede, Eric Hansen,

aug, 33
Mine bønner blev besvaret, Kirstin

Boyer, jul, 91

Mørketog månen, Frank Outcelt, mar,

44
Præstedømmets velsignelser, Robert D.

Holes, jan, 33
Vbrf daglige brød, apr, 25
Ældste Han In Sang, okt, B2
Ældste J Ballard Washburn, apr, BIO

Børn (se også Familieforhold)

»Bliver som et barn,« Neal A. Maxwell,

jul, 69
Familien: En erklæhng til hele verden.

Det Første Præsidentskab og De Tolv

Apostles Råd, jan, 101; jun, 1 O

Find glæde i livet, Richard G. Scott, jul,

25
Glædens budskab: Et julebudskab fra

Det Første Præsidentskab til verdens

børn, dec, B6
Husk, hvorledes du tog imod og hørte,

Susan L. Warner, jul, 79
Sfå fasf mod verdens list, Gordon B.

Hinckley, jon, 98
Vægtige begreber. Dallin H. Oaks, jan,

26

C

Chile

Chile - en frugtbar vingård, Michael R.

Morris, aug, 34

Chukwurah, Florence

Florence Chukv/urah: Forandringens

mirakel, Jan U. Pinborough og
Barbara J. Clarke, jun, 1 2

D

Dagbøger (se også Slægtshistorie)

En dagbog af breve, Laura S.

Shortridge, maj, 1 1

En dagbog for i dag og i morgen.

Jeffrey S. McClellan, aug, 30
Dickson, John B.

Ældste John 8. Dickson, jun, B6

Discipel

Omvendelse og forpligtelse, W. Mack
Lawrence, jul, 75

»Opslugt i Faderens vilje,« Neal A.

Maxwell, jan, 23

Død (se også Livet på jorden)

»Af røre ef liv i tro«. Henry B. Eyring,

jan, 39
Denne hedige påskemorgen, Gordon

B. Hinckley, jul, 66

Dåb (se også Pagter)

Evige love for lykke, Lynn A. Mickeisen,

jan, 78
Forbliv trofast, Gordon B. Hinckley, jul,

95
Vidner, Loren C. Dunn, jan, 29

E

Eksempel
At røre børnenes hjerter, Anne G.

Wirthlin, jan, 81

Hans billede prentet i hendes hjerte,

apr, 20
Håndbog for sidste dages hellige

fædre, Kim Crenshaw Sorensen, feb,

28
Ikke denne cowboy, Thomas Hancock,

maj, 48
Stol på Herren, Richard G. Scott, jan,

16

Takket være dig, Lawrence Heywood,
maj, 30

Tålmodighed - en himmelsk dyd,

Thomas S. Monson, jan, 58
Vær en solstråle, Corliss Clayton, aug,

B16

Enighed
Før daggny, Lito Bariez Legospi, okt, 28

Evangeliet

En håndfuld mel og lidt olie. Jeffrey R.

Holland, jul, 31

Kurve og glas, Chieko N. Okazaki, jul,

10

Evigt liv

Festmåltid ved Herrens bord, M. Russell

Ballard, jul, 81

Forbliv på den rette kurs, Carlos E.

Asay, jul, 60
»V/7 du gå ind til livet, så hold budene,«

Robert D. Hales, jul, 37
Vore fædres tro, Joseph B. Wirthlin, jul,

34
Eyring, Henry B.

Ældste Henry 6. Eyring: Formet af

»stærke påvirkninger,« Gerald N.

Lund, opr, 26
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F

Familieaften

Vores hjælpende hænder, Bonnie

Hanson Kelly, feb, 45

Familieforhold (se også
Forældreroller, Ægteskab)

Bevar freden, Tamara Leatham Boiiey,

nov, 26
En arv af vidnesbyrd, Henry B. Eyring,

iul, 63
En krigsstrategi, Durrel A. Woolsey, jon,

84
En skålfuld jordnødder, Ronald W.

Rock, aug, 48
Et anker for evigheden - og for i dag,

Bonnie D. Porkin, jul, 90
Familien: En erklæring til hele verden,

Def Første Præsidentskab og De Tolv

Apostles Råd, jan, 101 ;
jun, 1 O

Farmandsprøven, Carolee H. Smith,

sep, 31

Fors sang, Nettie Hunsaker, dec, 22
Festmåltid ved hierrens bord, M. Russell

Ballard, jul, 81

»Jeg vil gå,« H. David Burton, jan, 44
Kunstværk, Amy Jo Jackson, apr, 42
Præsfedømmefs velsignelser, Robert D.

Holes, jan, 33
Tid for sig selv, Tracy Barrand, feb, 42
Under slumretæppet, Jan Murray Smith,

nov, 32
Vores hjælpende hænder, Bonnie

fianson Kelly, feb, 45
Vækst, Lloyd Newell, sep, 46
Ældste Jay E. Jensen, sep, B6

Fiktion

Alene, Ann Crowder Herrick, okt. Bl O
Bedstemors have, Alma J. Yates, apr,

B14
Den bedste dag til gaver, Margaret

Shauers, maj. Bl 2

Den //7/a krokodille, Alma J. Yates, aug,

B8

Den fabte nng, Linda Lee Tenney, feb,

B7

Det, man finder, må man beholde,

Marie Helen Turner, jun. Bl O

En kuffertfuld kærlighed, Rachelle Pace

Castor, nov. Bl O

Familiespøgelset, Vickie Schillen, mor,

B6

Fortidskalender, Debbie Davidson, maj,

B5

Jens' tale, Ann Wing, feb. Bl 4

Julekassen, Jan Murray Smith, dec, B8
Spor, Terri Stines, sep. Bl 1

Forberedelse
Forberedelse tit at unden/ise, Ray L.

Larsen, sep, 26

Jens' tale, Ann Wing, feb. Bl 4

Men er I beredt, behøver I ikke at

frygte, i. Tom Perry, jan, 36

Forpligtelse

»Bliver som et barn,« Neal A. Maxwell,

jul, 69
Den levende profets ord, Gordon B.

Hinckley, dec, 8

Forpligtelse, F. Burton Howard, jul, 29
Omvende/se og forpligtelse, W. Mack

Lawrence, jul, 75

Forsoning (se også Jesus Kristus,

Omvendelse)
Denne herlige påskemorgen, Gordon

B. Hinckley, jul, 66
En håndfuld mel og lidt olie, Jeffrey R.

Holland, jul, 31

Evige love for lykke, Lynn A. Mickeisen,

jan, 78
Forbliv på den rette kurs, Carlos E.

Asay, jul, 60
Fuldkommengørelse venter, Russell M.

Nelson, jan, 86
fierrens nadver, L. Tom Perry, jul, 58
Kurve og glas, Chieko N. Okazaki, jul,

1 1

Mesferens vej, Thomas S. Monson, jul,

55
Tilgivelsens herlige morgen, Boyd K.

Rocker, jan, 1 9
»Vil du gå ind til livet, så hold budene,«

Robert D. Hales, jul, 37
Vore fædres tro, Joseph B. Wirthlin, jul,

34
Vores budskab f/7 verden, Robert E.

Wells, jan, 65
Vægtige begreber, Dallin H, Oaks, jan,

26
Andelige bjergtoppe, Jack H Goaslind,

jan, 8

Forældreroller

(se også Familieforhold)

At røre børnenes hjerter, Anne G.

Wirthlin, jan, 81

Den levende profets ord, Gordon B.

Hinckley, apr, 1 O
Evige love for lykke, Lynn A. Mickeisen,

jan, 78
Familien: En erklæring til hele verden.

Det Første Præsidentskab og De Tolv

Apostles Råd, jan, 101; jun, 10

Fire enkle ting, som kan hjælpe vore

familier og vore lande, Gordon B.

Hinckley, jun, 2

htåndbog for sidste dages hellige

fædre, Kim Crenshaw Sorensen, feb,

28
»Jeg v/7 gå,« H. David Burton, jan, 44

Fotoessay
Vækst i f^olland, Marvin K. Gardner og

Brian K, Kelly, apr, 34

Fro ven til ven
Ældste Flan In Sang, okt, B2
Ældste J Ballard Washburn, apr, BIO
Ældste Jay E. Jensen, sep, B6
Ældste John B. Dickson, jun, B6
Ældste NealA. Maxwell, feb, BIO

Frafald

Den profetiske røst, James E. Faust, jul,

4

Præstedømmets velsignelser, Robert D.

Hales, jan, 33
Vores budskab til verden, Robert E.

Wells, jan, 65

Frankrig

Frankrig, LaRene Porter Gaunt, maj, 32

Fred (se også Helligånden)

Balsam i Gilead, Elaine L. Jack, jan, 90
Han giver nyt liv, apr, 9

Min fred giver jeg jer, sep, 1 1

Fuldkommenhed
Fuldkommengørelse venter, Russell M.

Nelson, jan, 86

Fællestid

Altid ærlig og sandfærdig, Karen

Ashton, okt, B4

Et kærligt hjem, Karen Ashton, jun, B8

Jeg beder for andre, Karen Ashton,

aug. Bl 4

Kristi ord, Karen Ashton, mor. Bl O

Lydighedens gave, Karen Ashton, dec,

B14
Min himmelske Fader elsker mig, Karen

Ashton, feb. Bl 2

Oven/ej, bed og lyt, Karen Ashton, apr,

B12
Respekt for Skabelsen, Karen Ashton,

sep, B8

Tiende og offerydelser, Karen Ashton,

nov, B4

Tænk på Jesus, Karen Ashton, maj. Bl O

Førjordiske tilværelse

Israels Genløser, Bruce D. Porter, jon,

14

G
Gaver

Giv med glæde. Henry B. Eyring, dec,

10

Genoprettelse

(se også Kirkens historie)

Joseph Smith og Mormons Bog, James
E. Faust, feb, 2

Vidner, Loren C. Dunn, jan, 29
Vores budskab til verden, Robert E.

Wells, jan, 65

Ghono
Ghana: Troens egne. Don L. Searle,

okt, 34

Glæde (se Lykke)

Gud (se også Helligånden,

Jesus Kristus, Vor himmelske Fader)

»Du mo ikke have andre guder,« Russell

M. Nelson, jul, 13

Den, som ærer Gud, ham vil Gud ære,

Thomas S. Monson, jan, 48
Forbliv trofast, Gordon B. Hinckley, jul,

95
Lyt med nye ører. Virginia H. Pearce,

jul, 88
Sabbatsdagen og søndagshandel, Earl

C. Tingey, jul, 9

H

Han, In Sang
Ældste Flan In Sang, okt, B2

Handicap
Det godes kraft, Janette Hales

Beckham, jan, 1 O
Indesluttet i Kristi kærlighed, W. Craig

Zwick, jan, 1 2

Jennis mirakel, Victor W. Harris, nov,

46

Handlefrihed
»Du må ikke have andre guder,« Russell

M. Nelson, jul, 1 3

Find glæde i livet, Richard G. Scott, jul,

25
Forbliv trofast, Gordon B. Hinckley, jul,

95
Fristelse, Rulon G. Craven, jul, 77

Ho/d fast! James M. Paramore, nov, 28
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Se optimistisk på prøvelser, Anne Marie

Rose, jul, 90
Stol på Herren, Richard G. Scott, jan,

16

V/ skal handle for os selv og ikke lade

os påvirke, James E, Faust, jon, 46
Ældste John B. Dickson, jun, B6

Helliggørelse (se også Helligånden)

Hans billede prentet i bevidstheden,

jun, 25

Helligånden

(se også Fred, Gud, Andelighed)
Denne herlige påskemorgen, Gordon

B. Hinckley, jul, 66
En blinds syn. Laurie W. Thornton, mar,

32
Et stof af tro og vidnesbyrd, Gordon B.

Hinckley, jan, 89
Gucf kender mig, Kazuko Tamaki, mar,

9

Helligåndens gave - en sikker vejviser,

James E. Faust, apr, 2

Hyrum Smith: »Stærk som himlens

søjler,« M. Russell Ballard, jan, 5

»I kan kende,« Keith B. McMullin, jul, 7

Jeg kendte Nephi, lain Saunders, feb,

10

Livsfare på Snake River, Kelli Einfeldt,

mar, Bl 4

Mormons Bog: En gammel, hellig

optegnelse, Ted E. Brewerton, jan,

31

Vidner, Loren C. Dunn, jan, 29
Vinduer med lys og sandhed, Joseph B.

Wirthlin, jan, 75
Visdomsordet: Princippet og

forjættelserne, Boyd K. Packer, jul,

17

Andelige bjergtoppe, Jack H Goaslind,

jan, 8

Hinckley, Gordon B.

Om drømme og løfter, Perla Garcia de

Bravo, maj, 8

Præsident Gordon B. Hinckley, Janet

Peterson, maj, B2

Historier fra Mormons Bog
Jesus Kristus besøger nephiterne, dec,

B2
Lamaniten Samuel fortæller om Jesus

Kristus, jun. Bl

4

Mordet på overdommeren, feb, B2

Nephi modtager stor kraft, apr, B2
Nephi modtager pladerne, mar, B9
Tegnene på Kristi korsfæstelse, okt, Bl 4

Tegnene på Kristi fødsel, aug, B2

Hjemmelærerbesøg
Bror Andelin og vippen, Robert

Shawgo, mar, 28

Hjælpeforeningen
6a/sam / Gilead, Elaine L. Jack, jan, 90
£/ levende neh/ærk, Chieko N.

Okazaki, jan, 94
Hvad er Hjælpeforeningen til for?

Aileen H. Clyde, jan, 96
Mine søstres kærlighed, Jan T. Molloy,

mar, 46

Hole-in-the-Rock

Hole-in-the-Rock, LaRene Porter Gaunt,

aug, 20

Holland
Vækst i Hotland, Marvin K. Gardner og

Brian K. Kelly, apr, 34

Homoseksualitet (se Kønsroller)

Hong Kong
En stor familie, Laury Livsey, okt, 1 2

Hæderlighed
Altid ærlig og sandfærdig, Karen

Ashton, okt, B4

Det, man finder, må man beholde,

Marie Helen Turner, jun, Bl O

Lommekniven, okt, 8

Håb
Håb i en salme, Annette P Bowen, apr,

44

I

Indien

Indien: Såtid, Michael R. Morris, jun,

34

Individuel værdi
Et kærligt brev, Jana Bryner, okt, 1 1

Indstilling

»Jeg vil gå,« H, David Burton, jan, 44
Modsat virkning, Stephanie Radford,

jun, 32
Tog det roligt, Darrin Lythgoe, maj, 22
Ældste John B. Dickson, jun, B6

Indvielse

»Opslugt i Faderens vilje,« Neal A.

Maxwell, jan, 23

Island

Brynjålfur V'idir Olafsson fra

Hafnarfjordur på Island, DeAnne
Walker, sep. Bl

4

Ildens og isens land, Janet Thomas,
dec, 42

J

Jensen, Jay E.

Ældste Jay E. Jensen, sep, B6

Jesus Kristus (se også Forsoning, Gud,
Opstandelse, Tro)

Den levende profets ord, Gordon B.

Hinckley, apr, 10; dec, 8

Denne herlige påskemorgen, Gordon
B. Hinckley, jul, 66

Dette værk er sandt, David B. Haight,

jul, 23
En arv af vidnesbyrd. Henry B. Fyring,

jul, 63
Et levende netværk, Chieko N.

Okazaki, jan, 94
Festmåltid ved Herrens bord, M. Russell

Ballard, jul, 81

Find glæde i livet, Richard G. Scott, jul,

25
Fristelse, Rulon G. Graven, jul, 77
»Gør dette til ihukommelse af mig,«

Jeffrey R. Holland, jan, 67
Han giver nyt liv, apr, 9
Han lever!, dec, 34
Herrens nadver, L. Tom Perry, jul, 58
Hvad er Hjælpeforeningen til for?

Aileen H. Clyde, jan, 96
»I kan kende,« Keith B. McMullin, jul, 7

»Ihukom hele din kirke, o Herre,«

Gordon B. Hinckley, jul, 84

Indesluttet i Kristi kædighed, W. Craig

Zv/ick, jan, 1 2
Israels Genløser, Bruce D. Porter, jan,

14

Jeg formår alt i Kristus, nov, 25
A^esterens vej, Thomas S. Monson, jul,

55
Min fred giver jeg jer, sep, 1 1

Når vi samles, Gordon B. Hinckley, jan,

4

Påskehistorie, apr, B8
Sabbotsdagen og søndagshandel, Earl

C. Tingey, jul, 9

»Se, jeg er Jesus Kristus,« nov, 1 O
»Som jeg er,« mor, 31

Stå fast mod verdens list, Gordon B.

Hinckley, jan, 98
Tanker om den gode hyrde, Homer S.

Ellsworth, dec, 1 8

Tilgivelsens hedige morgen, Boyd K.

Packer, jan, 1 9
Ved disse navne, Dorothy Leon, apr, B5
Visdomsordet: Princippet og

forjættelserne, Boyd K. Packer, jul,

17

Vor Fodøsers klippe, dec, 25
Vore fædres tro, Joseph B. Wirthlin, jul,

34
Vort daglige brød, apr, 25
Andelige bjergtoppe, Jack H Goaslind,

jan, 8

Jul

Fors sang, Nettie Hunsaker, dec, 22
Giv med glæde. Henry B. Fyring, dec,

10

Glædens budskab: Et julebudskab fra

Det Første Præsidentskab til verdens

børn, dec, B6
»G/ædens budskab« fra Bulgarien, Beth

Dayley, dec, 26
Julefrakken, dec, 30
Tanker om den gode hyrde, Homer S.

Ellsv^orth, dec, 1 8

K

Kino (se Hong Kong, Taiwan)

Kirkens historie (se også Pionerer)

Dette værk er sandt, David B. Haight,

jul, 23
»Du må ikke have andre guder,« Russell

M. Nelson, jul, 13

En trist fødselsdag, Robert A. Miller,

jun, B2
Herrens nadver, L. Tom Perry, jul, 58
Hyrum Smith: »Stærk som himlens

søjler,« M. Russell Ballard, jan, 5

Joseph, manden og profeten. Dallin H.

Oaks, jul, 72

Kirkens Uddannelses System
Kun en elev, Beatriz Ester Pérez Cortés,

nov, 1 7

Kommunikation
En skålfuld jordnødder, Ronald W.

Rook, aug, 48

Kritik

»Bliver som et barn,« Neal A. Maxwell,

jul, 69
Den profetiske røst, James E. Faust, jul,

4

»Ihukom hele din kirke, o Herre,«

Gordon B. Hinckley, jul, 84

INDEKS
4



Kunst (se også Talenter)

Livets træ: Lehis drøm - en hellig

åbenbaring, sep, 34

»Se, jeg er Jesus Kristus,« nov, 10

Kyskhed (se også Pornografi)

»Du må ikke have andre guder,« Russell

M. Nelson, jul, 1 3

En krigsstrategi, Durrell A. Woolsey,

jan, 84
Evige love for lykke, Lynn A. Mickeisen,

jan, 78
Familien: En erklæring til hele verden,

Def Første Præsidentskab og De Tolv

Apostles Råd, jan, 101; jun, 1 O
Forbliv trofast, Gordon B. Hinckley, jul,

95
Stå fast mod verdens list, Gordon B.

Hinckley, jan, 98
Tiltrukket af sit eget køn. Dallin H.

Oaks, mar, 1 4

Kærlighed
Bo/som / Gilead, Elaine L. Jack, jan, 90
Bevar freden. Tamara Leatham Bailey,

nov, 26
»Bliver som et barn,« Neal A. Maxwell,

jul, 69
En blinds syn. Laurie W. Thornton, mar,

32
En kuffertfuld kærlighed, Rachelle Pace

Castor, nov. Bl O

Et kædigt hjem, Karen Ashton, jun, B8

Et kædigt brev, Jana Bryner, okt, 1 1

Festmåltid ved hierrens bord, M. Russell

Ballard, jul, 81

»Hon elskede os først,« Lydia W.

Wardell, okt, B6

Hons billede prentet i hendes hjerte,

apr, 20
Hvad er hijælpeforeningen til for?

Aileen H. Clyde, jan, 96
fivad jeg ønsker min søn skal vide, før

han tager på mission, James E.

Faust, jul, 42
Jeg beder for andre, Karen Ashton,

aug. Bl 4

Jeg elsker dig så højt, LaDawn
Risenmay, mar, 42

Julefrakken, dec, 30
Julekassen, Jan Murray Smith, dec, BS

Kurve og glas, Chieko N. Okazaki, jul,

1 1

KæHighedens dør, Thomas S. Monson,
okt, 2

A/lesterens vej, Thomas S. Monson, jul,

55
»Som jeg er,« mar, 31

Under slumretæppet, Jan Murray Smith,

nov, 32
Vægtige begreber. Dal lin H. Oaks, jan,

26
Ældste Flan In Sang, okt, B2

Kønsroller (se også Kyskhed)

Familien: En erklæring til hele verden.

Det Første Præsidentskab og De Tolv

Apostles Råd, jan, 101; jun, 1 O

Stå fast mod verdens list, Gordon B.

Hinckley, jan, 98
Tiltrukket af sit eget køn. Dallin H.

Oaks, mar, 1 4

L

Lege
Kirkeord og -udtryk, Laura S.

Shortridge, okt, B8

Lehis rejse til det forjættede land, Diane

Decker, nov, B8, B12

Livet på jorden

Præstedømmets velsignelser, Robert D.

Hales, jan, 33

Lydighed (se også Befalinger)

»At røre et liv i tro«. Henry B. Eyring,

jan, 39
Den snævre og trange vej, Joseph B.

Wirthlin, aug, B5
Eksperimentet, Heidi Harris, feb, 13

Fristelse, Rulon G. Craven, jul, 77

Ho/d fosti James M. Pa ramore, nov, 28
Hole-in-the-Rock, LaRene Porter Gaunt,

aug, 20
»Jeg vil gå,« H. David Burton, jan, 44
Lydighedens gave, Karen Ashton, dec,

B14
»Opslugt i Faderens vilje,« Neal A.

Maxwell, jan, 23
Styrke ved lydighed, Thomas S.

Monson, nov, 2

»Tro stå til tierren,« Gordon B.

Hinckley, sep, 2

Tro til at følge Jesus Kristus, feb, 33
Vi prøver profetens løfte, James R.

Prince, jun, 44
Vinduer med lys og sandhed, Joseph B.

Wirthlin, jan, 75
Visdomsordet: Princippet og

forjættelserne, Boyd K. Packer, jul,

17

Vore fædres tro, Joseph B. Wirthlin, jul,

34
Andelige bjergtoppe, Jack H Goaslind,

jon, 8

Lykke

Den bedste dag til gaver, Margaret

Shauers, maj. Bl 2

Evige love for lykke, Lynn A. Mickeisen,

jan, 78
Find glæde i livet, Richard G. Scott, jul,

25
»tierre, hvem skal vi gå til?« Hans B.

Ringger, jan, 83
Lykke - det evige mål, Thomas S.

Monson, mar, 2

»Opslugt i Faderens vilje,« Neal A.

Maxwell, jan, 23
Stol på tierren, Richard G. Scott, jan,

16

M
Maxv/ell, Neal A.

Ældste Neal A. Maxwell, feb, BIO

Medier
Er der noget galt i at se endeløse TV-

serier? feb, 25

Missionering

»At røre et liv i tro«, Henr/ B. Eyring,

jan, 39
Chile - en frugtbar vingård, Michael R.

Morris, aug, 34
Den, som ærer Gud, ham vil Gud ære,

Thomas S. Monson, jan, 48

En byrde blev lettet, Lito B. Legaspi,

maj, 46
En stor familie, Laury Livsey, okt, 1 2

Et vidne til alle tider og på alle steder,

aug, 25
Evelines bog, Teresa Wolf, okt, 1 6

Frygt ikke mere, Okoro Onyebuchi,

feb, 21

»Frygt ikke, tro kun,« Gordon B.

Hinckley, maj, 2

Før daggry, Lito Banez Legaspi, okt, 28
Hvad jeg ønsker min søn skal vide, før

han tager på mission, James E.

Faust, jul, 42
Indien: Såtid, Michael R. Morris, jun,

34
Om missioner, templer og forvaltninger,

Gordon B. Hinckley, jan, 55
Præstedømmets velsignelser, Robert D.

Hales, jan, 33
Puerto Ricos glade hellige, LaRene

Porter Gaunt, nov, 34

Søstre i Ungarn: Kædig omsorg, Man/in

K. Gardner, mar, 34

Sådan forbereder du dig til en mission,

Casey Null og Aaron Randall Buhler,

okt, 30
Takket være dig, Lawrence Heywood,

maj, 30

Moderskab (se Forældreroller)

Musik (se også Medier, Talenter)

Hob / en salme, Annette P Bowen, apr,

44
Musikkens magt. Tamara Leatham

Bailey og Christie Giles, mar, 40
Søg først Guds rige, David B. Haight,

jan, 73

Modgang
»At røre et liv i tro«. Henry B. Fyring,

jan, 39
Ho/d kursen - bevar troen, Gordon B.

Hinckley, jan, 70
»A4æf jer med Kristi ord,« Spencer J.

Condie, maj, 1 6

Se optimistisk på prøvelser, Anne Marie

Rose, jul, 90
Stol på tierren, Richard G. Scott, jan,

16

Tålmodighed - en himmelsk dyd,

Thomas S. Monson, jan, 58
Andelige bjergtoppe, Jack H Goaslind,

jan, 8

Moral
Forbliv på den rette kurs, Carlos E.

Asay, jul, 60

Mormonote
Det er rart at være vigtig, men det er

vigtigere at være rar, aug, 9

Han giver nyt liv, apr, 9

Min fred giver jeg jer, sep, 1 1

Omvendelse er skarp lud, okt, 33

Mormons Bog
»En hedig optegnelse,« Robert L. Millet,

feb, 1 4

En lygte for min fod, Carmen Rodnguez

de Fuentes, feb, 22
Et skjold mod det onde, Clyde J.

Williams, okt, 18

Evelines bog, Teresa Wolf, okt, 1 6

Håndbog for sidste dages hellige

fædre, Kim Crenshaw Sorensen, feb,

28
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Jareds bror: Lærdommens mester,

Henry B. Eyring, sep, 16

Jeg kendte Nephi, lain Saunders, feb,

10

Joseph Smith og Mormons Bog, James
E. Faust, feb, 2

Lehis rejse til det forjættede land, Diane
Decker, nov, B8, B12

Livets træ: Lehis drøm - en hellig

åbenbaring, sep, 34
Mormons Bog: En gammel, hellig

optegnelse, Ted E. Brewerton, jan,

31

Sandt eller falsk, Jeffrey R. Holland,

jun, 46
»Smid ikke den bog udi« Aporecida

Geminez de Oliveira Passos, nov, 8
Vi prøver profetens løfte, Jannes R.

Prince, jun, 44
Vores budskab til verden, Robert E.

Wells, jan, 65

Myndighed (se også Præstedømme)
»Du må ikke have andre guder,« Russell

M. Nelson, jul, 13

»Herre, hvem skal vi gå til?« Hans B.

Ringger, jan, 83

Mål
hlusk dette sted, Crystal Thomas, apr,

24

N
Nadver

Få mest muligt ud af nadvermødet,

Darrin Lythgoe, jun, 30
»Gør dette til ihukommelse af mig,«

Jeffrey R. Holland, jan, 67
Herrens nadver, L. Tom Perry, jul, 58
»I kan kende,« Keith B. McMullin, jul, 7

Lisa tænker på Jesus, Rozann W.

Thoelke, nov, B6
Tænk på Jesus, Karen Ashton, maj, BIO
Vidner, Loren C. Dunn, jan, 29
»Vil du gå ind til livet, så hold budene,«

Robert D, Hales, jul, 37

Norge
Henrik Amundsen fra Lillestrøm i

Norge, DeAnne Walker, nov, 814

Nye venner
Br/njolfur Vidir Olafsson fra

Hafnarfjordur på Island, DeAnne
Walker, sep, Bl 4

Henrik Amundsen fra Liliestrøm i

Norge, DeAnne Walker, nov, Bl 4
Iris JoAnn Alvarado fra Ponce i Puerto

Rico, Corliss Clayton, maj. Bl 4

Rachel Tan fra Singapore, Miles T.

Tuason, mar, B2

O
Ofre

Den levende profets ord, Gordon B.

Hinckley, dec, 8

Ofre / tjenesten, Harold G. Hillam, jan,

42

Olafsson, Brynjolfur Vidir

Brynjolfur Vidir Olafsson fra

Hafnarfjordur på Island, DeAnne
Walker, sep. Bl

4

Omvendelse (se også
Synd, Tilgivelse, Tro, Vidnesbyrd)

En stor familie, Laury Livsey, okt, 12

Find glæde i livet, Richard G. Scott, jul,

25
Forbliv trofast, Gordon B. Hinckley, jul,

95
Fr/gt ikke mere, Okoro Onyebuchi,

feb, 21

Jeg formår alt i Kristus, nov, 25
Joseph, Josephs søn, J. Todd Martin og

Lisa A. Johnson, sep, 42
Langsomt, men sikkert, Santiago

Mårquez Pérez, maj, 25
Lommekniven, okt, 8

Min omvendelses mirakel. Germaine
Emilie Auchatraire-Gay, okt, 26

Mørket og månen, Frank Outcelt, mar,

44
Omvendelse er skarp lud, okt, 33
Omvendelse og forpligtelse, W. Mack

Lawrence, jul, 75
Stol på Herren, Richard G. Scott, jan,

16

Tid til omvendelse, Christopher

Chetwynd, nov, 24
Tid til omvendelse, Christopher

Chetwynd, nov, 24
Visdomsordet: Princippet og

forjættelserne, Boyd K. Packer, jul,

17

Opretholdelse af ledere

Oprethold de levende profeter. Ja nette

Hales Beckham, jul, 86

Opstandelse
(se også Jesus Kristus, Påske)

Opstandelse, Robert J. Matthews, apr,

12

Påskehistorie, apr, B8

P

Pagter (se også Dåb,
Templer og tempeltjeneste)

Denne herlige påskemorgen, Gordon
B. Hinckley, jul, 66

»Du må ikke have andre guder,« Russell

M. Nelson, jul, 13

En arv af vidnesbyrd. Henry B. Eyring,

jul, 63
Forbliv på den rette kurs, Carlos E.

Asay, jul, 60
»Gør dette til ihukommelse af mig,«

Jeffrey R. Holland, jan, 67
Herrens nadver, L. Tom Perry, jul, 58
Pagtens arvinger, sep, 25
Sabbatsdagen og søndagshandel, Earl

C. Tingey, jul, 9

»V/7 du gå ind til livet, så hold budene,«

Robert D. Hales, jul, 37

Pionerer (se også Kirkens historie)

Hole-in-the-Rock, LaRene Porter Gaunt,

aug, 20
Taknemlighed som et frelsende princip,

James E. Faust, dec, 2

Pornografi (se også Kyskhed)
Den levende profets ord, Gordon B.

Hinckley, dec, 8
Fjenden i rendestenen, John Bytheway,

sep, 32

Profeter (se også Åbenbaring)
Eksperimentet, Heidi Harris, feb, 13

Han fiar givet mig en profet, Anne
Prescott, jul, 92

»Jeg vil gå,« H. David Burton, jan, 44
A^ine bønner blev besvaret, Kirstin

Boyer, jul, 91

Oprethold de levende profeter. Ja nette

Hales Beckham, jul, 86
Vi lærer profeten at kende, maj, B4
Vinduer med lys og sandhed, Joseph B.

Wirthlin, jan, 75

Præstedømmet (se også Myndighed)
Def godes kraft, Janette Hales

Beckham, jan, 1 O
Hvad jeg ønsker min søn skal vide, før

han tager på mission, James E.

Faust, jul, 42
Kaldet til at tjene, Thomas S. Monson,

jul, 45
Præstedømmets velsignelser, Robert D.

Hales, jan, 33
Præstedømmevelsignelser, James E.

Faust, jan, 61

Vi skal handle for os selv og ikke lade

os påvirke, James E. Faust, jan, 46
»Vil du gå ind til livet, så hold budene,«

Robert D. Hales, jul, 37
»Vær rene,« Gordon B. Hinckley, jul, 48
Andelige hyrder, W. Eugene Hansen,

jul, 40

Prøvelser (se Modgang)

Puerto Rico

Iris JoAnn Alvarado fra Ponce i Puerto

Rico, Corliss Clayton, maj. Bl 4

Puerto Ricos glade hellige, LaRene

Porter Gaunt, nov, 34

Påske (se også Forsoning,

Opstandelse)
Denne herlige påskemorgen, Gordon

B. Hinckley, jul, 66
£n arv af vidnesbyrd. Henry B. Eyring,

jul, 63
A/lesferens vej, Thomas S. Monson, jul,

55
Vore fædres tro, Joseph B. Wirthlin, jul,

34

R

Retfærdighed

(se Lydighed, Andelighed)

S

Sabbat
Sabbatsdagen og søndagshandel, Earl

C. Tingey, jul, 9

Salmer (se Musik)

Sang
Da Josef drog til Betlehem, Bessie

Saunders Spencer og I. Reed Payne,

dec. Bl 2

Jeg går med dig, Carol Lynn Pearson

og Reid N. Nibley, jun, B4

Jeg søger til Herren, Joanne Bushman
Doxey, mar. Bl 3

Jeg v/7 være tapper, Vanja Y. Watkins,

sep, B5

Satan
Et skjold mod det onde, Clyde J.

Williams, okt, 18
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Selvbeherskelse

Tog def roligt, Darrin Lythgoe, maj, 22

Singapore
Rachel Tan fra Singapore, Miles T.

Tuason, mor, B2

Skabelse
Respekt for skabelsen, Karen Ashton,

sep, B8

Skilsmisse

Når det ikke går godt derhjemme, Jon

Pinborough, aug, 26

Slægtshistorie (se også
Dagbøger, Templer og tempeltjeneste)

Anstødssted, tro og mirakler, Thomas S.

Monson, jun, 1 8

Elias' ånd, Gordon B. Hinckley, nov, 18

Et forunderligt værk, Morcelino

Ferndndez Rebollos Sudrez, nov, 22
Fortidskalender, Debbie Davidson, maj,

B5

Min omvendelses mirakel, Germaine
Emilie Auchatraire-Gay, okt, 26

Min stamtavle, maj, B8

Smith, Hyrum
Ho/d kursen - bevar troen, Gordon B.

Hinckley, jon, 70
tiyrum Smith: »Stærk som himlens

søjler,« M. Russell Ballord, jan, 5

Smith, Joseph (se også Genoprettelse,
Kirkens historie)

Ho/d kursen - bevar troen, Gordon B.

Hinckley, jan, 70
hivordan kan jeg få min ven til at

anerkende Joseph Smiths første

åbenbaring? jun, 22
Joseph, manden og profeten, Dallin H.

Oaks, jul, 72

Joseph Smith og Mormons Bog, James
E. Faust, feb, 2

Sandt eller falsk. Jeffrey R. Holland,

jun, 46
Vores budskab til verden, Robert E.

Wells, jan, 65

Små venner
»Han elskede os først,« Lydia W.

Wardell, okt, B6

Lisa tænker på Jesus, Rozonn W.
Thoelke, nov, B6

Påskehistorie, apr, B8
Væren solstråle, Corliss Cloyton, aug,

B16

Spørgsmål og svar

Er der noget galt i at se endeløse TV-

serier? feb, 25
hivordan kan jeg få min ven til at

anerkende Joseph Smiths første

åbenbaring? jun, 22

Studium i skriften

Eksperimentet, Heidi Harris, feb, 13

En lygte for min fod, Carmen Rodriguez

de Fuentes, feb, 22
Festmåltid ved tierrens bord, M. Russell

Ballard, jul, 81

Find glæde i livet, Richard G. Scott, jul,

25
Forslag til effektivt skriftstudium, Lisa hA.

Grover, feb, 40
»Hon elskede os først,« Lydia W.

Wardell, okt, B6

Hvad jeg ønsker min søn skal vide, før

han tager på mission, James E.

Faust, jul, 42
Kristi ord, Karen Ashton, mar, BIO
Lod ordet fylde jeres hjerter, L. Tom

Perry, nov, B2

Mine bønner blev besvaret, Kirstin

Boyer, jul, 91

»Mæt jer med Kristi ord,« Spencer J.

Condie, maj, 1 6

Skriftens lys, Leia Bartlett Coons, sep,

48
Vore fædres tro, Joseph B. Wirthlin, jul,

34
Vort daglige brød, apr, 25

Synd (se også Omvendelse)
Et stof af tro og vidnesbyrd, Gordon B.

Hinckley, jan, 89
T//g;ve/sens herlige morgen, Boyd K.

Packer, jan, 19

Søndagsskolen (se også Undervisning)

Den »ustyrlige« klasse! Naida Stephens

Tims, dec, 1 6

T

Jatwan
Tid til evangeliet, Laury Livsey, aug, 1 O

Taknemlighed
Min himmelske Fader elsker mig, Karen

Ashton, feb. Bl 2

Taknemlighed som et frelsende princip,

James E. Faust, dec, 2

Talenter

Find glæde i livet, Richard G. Scott, jul,

25

Tan, Rachel

Rachel Tan fra Singapore, Miles T.

Tuason, mar, B2

Templer og tempeltjeneste (se også
Slægtshistorie)

Den levende profets ord, Gordon B.

Hinckley, dec, 8

Ef forunder//gt vær/c, /Vlarcelino

Ferndndez Rebollos Sudrez, nov, 22
Find glæde i livet, Richard G. Scott, jul,

25
Fuldkommengørelse venter, Russell M.

Nelson, jan, 86
Om missioner, templer og forvaltninger,

Gordon B. Hinckley, jan, 55
Tempe/t/enesfe, Laury Livsey, feb, 46

Tiende
Førsf tiende, Osborne N. Smith, dec,

48
Tiende og offerydelser, Karen Ashton,

nov, B4

Tilgivelse (se også Forsoning)

Den lilla krokodille, Alma J. Yotes, aug,

B8
»En mægtig helsebringende kraft,« maj,

24
Fuldkommengørelse venter, Russell M.

Nelson, jon, 86
Tilgivelsens herlige morgen, Boyd K.

Packer, jan, 1 9

Tjeneste

Bedstemors have, Alma J. Yates, apr,

B14

Bror Andelin og vippen, Robert

Shawgo, mar, 28
Denne herlige påskemorgen, Gordon

B. Hinckley, jul, 66
Der er brug for dig, David B. Haight,

maj, 1 2

En byrde blev lettet, Lito B. Legaspi,

maj, 46
Familiespøgelset, Vickie Schillen, mar,

B6
Florence Chukwurah: Forandringens

mirakel, Jan U. Pinborough og
Barbara J. Clarke, jun, 1 2

H/æ/pere ved Handicap-OL, Laury

Livsey, sep, 1 2

Hvad jeg har lært om at tjene min

hustru, Gary L. Gray, sep, 22
Kaldet til at tjene, Thomas S. Monson,

jul, 45
Mesterens vej, Thomas S. Monson, jul,

55
Tempeltjeneste, Laury Livsey, feb, 46
Vores hjælpende hænder, Bonnie

Hanson Kelly, feb, 45

Tro (se også Omvendelse, Vidnesbyrd)

»At røre et liv i tro«. Henry B. Fyring,

jan, 39
Af røre børnenes hjerter, Anne G.

Wirthlin, jon, 81

»Du må ikke have andre guder,« Russell

M. Nelson, jul, 1 3

En håndfuld mel og lidt olie. Jeffrey R.

Holland, jul, 31

Et anker for evigheden - og for i dag,

Bonnie D. Parkin, jul, 93
Et stof af tro og vidnesbyrd, Gordon B.

Hinckley, jan, 89
Find glæde i livet, Richard G. Scott, jul,

25
»Frygt ikke, tro kun,« Gordon B.

Hinckley, maj, 2

Hold kursen - bevor troen, Gordon B.

Hinckley, jan, 70
Hyrum Smith: »Stærk som himlens

søjler,« M. Russell Ballard, jan, 5

Jeg formår alt i Kristus, nov, 25
Livsfare på Snake River, Kelli Einfeldt,

mar. Bl 4

Tro til at følge Jesus Kristus, feb, 33
Vinduer med lys og sandhed, Joseph B.

Wirthlin, jan, 75
Vore fædres tro, Joseph B. Wirthlin, jul,

34

Trosartiklerne

V; tror Douglas J. Vermeeren, okt,

46

Tålmodighed
Løb med udholdenhed, okt, 25
Tålmodighed - en himmelsk dyd,

Thomas S. Monson, jan, 58

u

Uddannelse
Florence Chukwurah: Forandringens

mirakel, Jan LI. Pinborough og
Barbara J. Clarke, jun, 1 2

Forbliv trofast, Gordon B. Hinckley, jul,

95
Jareds bror: Lærdommens mester.

Henry B. Fyring, sep, 16

Men er I beredt, behøver I ikke at

fr/gte, L. Tom Perry, jan, 36
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»Vil du gå ind til livet, så hold budene,«

Robert D. Hales, jul, 37

Undervisning (se også Kirkens

Uddannelses System, Uddannelse)
Den »ustyrlige« klassel Naida Stephens

Tims, dec, 1 6

Forberedelse til at undervise, Ray L.

Larsen, sep, 26
Kaldet til at tjene, Thomas S. Monson,

jul, 45
Vægtige begreber. Dallin H. Oaks, jon,

26
Åndelige bjergtoppe, Jack H Goaslind,

jon, 8

Ungarn
Joseph, Josephs søn, J. Todd Martin og

Lisa A. Johnson, sep, 42
Søstre ;' Ungarn: Kærlig omsorg, Marvin

K. Gardner, mar, 34

Unge
»Tro stå fil Herren,« Gordon B,

Hinckley, sep, 2

Alice Springs, Richard M. Romney, mor,

10

Den »ustyrlige« klassel Naida Stephens

Tims, dec, 1 6

Den levende profets ord, Gordon B.

Hinckley, apr, 1 O

Denne herlige påskemorgen, Gordon
B. Hinckley, jul, 66

Festmåltid ved Herrens bord, M. Russell

Ballard, jul, 81

Hjælpere ved Handicap-OL, Laur/

Livsey, sep, 1 2

Tid til evangeliet, Laury Livsey, aug, 10

V

Valg {se også Handlefrihed)

Hjemkomsten, Sara Fitzgerald, aug, 46
Popularitet og principper, Neal A.

Maxwell, aug, 1 4

Venner i nyhederne
oug, B6; dec. Bl 1

Venskab
Alene, Ann Crowder Herrick, okt. Bl O

Den lilla krokodille, Alma J. Yates, aug,

88
Jannis mirakel, Victor W. Harris, nov,

46
Spor, Terri Stines, sep. Bl 1

Andelige hyrder, W. Eugene Hansen,

jul, 40

Verdslighed (se også Synd)

Popularitet og principper, Neal A.

Maxwell, aug, 1 4

Vidnesbyrd (se også Omvendelse, Tro)

Denne herlige påskemorgen, Gordon
B. Hinckley, jul, 66

Dit eget vidnesbyrd, Lisa M. Grover,

dec, 32
En arv af vidnesbyrd. Henry B. Eyring,

jul, 63
Et vidne til alle tider og på alle steder,

oug, 25
Han lever! dec, 34
Hvad jeg ønsker min søn skal vide, før

han tager på mission, James E.

Faust, jul, 42
Jeg kender den følelse, Aaron Lee Shill,

maj, 28
Om missioner, templer og forvaltninger,

Gordon B. Hinckley, jan, 55
»Se, jeg er Jesus Krisfus,« nov, 10

»Smid ikke den bog udi« Aparecida

Geminez de Oliveira Passos, nov, 8

Vinduer med lys og sandhed, Joseph B.

Wirthlin, jan, 75

Visdomsordet
Ikke denne cowboy, Thomas Hancock,

maj, 48
Ikke for legemet, Harold G. Hillam,

jun, 26
Vinduer med lys og sandhed, Joseph B.

Wirthlin, jan, 75

Visdomsordet: Princippet og

forjættelserne, Boyd K. Packer, jul,

17

Vor himmelske Fader (se også Gud)
Israels Genløser, Bruce D. Porter, jan,

14

Vægtige begreber. Dallin H. Gaks, jan,

26

Æ
Ægteskab (se også Familieforhold,

Pagter, Templer og tempeltjeneste)

Hvad jeg har lært om at tjene min

hustru, Gary L. Gray, sep, 22
Tilbage til solskinnet, Wade J. Hatch,

mar, 26

Ærbødighed
Respekt for Skabelsen, Karen Ashton,

sep, B8

Å
Åbenbaring (se også Profeter)

Fortsat åbenbaring, James E. Faust,

aug, 2

Om drømme og løfter, Perla Garcia de
Bravo, maj, 8

Vinduer med lys og sandhed, Joseph B.

Wirthlin, jan, 75

Åndelighed (se også Helligånden)

»En herlig optegnelse,« Robert L. Millet,

feb, 14

En lygte for min fod, Carmen Rodriguez

de Fuentes, feb, 22
Er der noget galt i af se endeløse TV-

serier? feb, 25
Festmåltid ved Herrens bord, M. Russell

Ballard, jul, 81

byt med nye ører. Virginia H. Pearce,

jul, 88
Vækst, Lloyd Newell, sep, 46

INDEKS
8



FORFATTERINDEKS

STJERNEN 1996

A

Asay, Carlos E.

Forbliv på den reffe kurs, jul, 60

Ashton, Karen
Ahid ærlig og sandfærdig, okt, B4

Et kærligt hjem, jun, B8

Jeg beder for andre, aug, Bl 4

Kristi ord, mar, BIO
Lydighedens gave, dec, Bl 4

Min himmelske Fader elsker mig, feb,

B12
Overvej, bed og lyt, apr, Bl 2

Respekt for Skabelsen, sep, B8
Tiende og offerydelser, nov, B4

Tænk på Jesus, maj, Bl O
Auchatraire-Gay, Germaine Emilie

Min omvendelses mirakel, okt, 26

B

Bailey, Tamara Leatham
Bevar freden, nov, 26
A/lus//cicens mogf, mar, 40
Til tjeneste, apr, 40

Ballard, M. Russell

Festmåltid ved Herrens bord, jul, 81

hlyrum Smith: »Stærk som himlens

søjler,« jan, 5

Barrand, Tracy

Tid for sig selv, feb, 42

Beckham, Janette Hales
Det godes kraft, jan, 1 O
Oprethold de levende profeter, jul, 86

Bowen, Annette R

Håb i en salme, apr, 44

Boyer, Kirstin

Mine bønner blev besvaret, jul, 91

Srovo, Perla Garcia de

Om drømme og løfter, maj, 8

Brewerton, Ted E.

Mormons Bog: En gammel, hellig

optegnelse, jan, 30

Bryner, Jana
Et kærligt brev, okt, 1 1

Buhler, Aaron Randall

Sådan forbereder du dig til en mission,

okt, 30

Burton, H. David
»Jeg vil gå,« jan, 44

Bytheway, John
Fjenden i rendestenen, sep, 32

C

Castor, Rachelle Pace
En kuffertfuld kærlighed, nov, BIO

Chetwynd, Christopher

Tid til omvendelse, nov, 24

Clarke, Barbara J.

Florence Chukwurah: Forandringens

mirakel, jun, 1 2

Clayton, Corliss

Iris JoAnn Alvarado fra Ponce i Puerto

Rico, maj. Bl 4

Vær en so/strå/e, aug. Bl 6

Clyde, Aileen H.

Hvad er tijælpeforeningen til for? jan,

96

Condie, Spencer J.

»Mæt jer med Kristi ord,« maj, 1 6

Coons, Leia Bartlett

Skriftens lys, sep, 48

Cortés, Beatriz Ester Pérez

Kun en elev, nov, 1 7

Craven, Rulon G.

Fristelse, jul, 77

D

Davidson, Debbie
Fortidskalender, maj, B5

Dayley, Beth

»G/ædens budskab« fra Bulgarien, dec,

26

Decker, Diane
Lehis rejse til det forjættede land, nov,

B8, Bl 2

Dellenbach, Robert K.

Banden og svovlen, sep, 28

Didier, Charles
Præstedømmet, mar, B4

Doxey, Joanne Bushman
Jeg søger til Herren, mar. Bl 3

Dunn, Loren C.

Vidner, jan, 29

E

Einfeldt, Kelli

Livsfare på Snake River, mar. Bl 4

Ellsworth, Homer S.

Tanker om den gode hyrde, dec, 1 8

Eyring, Henry B.

»At røre et liv i tro«, jon, 39
En arv af vidnesbyrd, jul, 63
Giv med glæde, dec, 1 O

Jareds bror: Lærdommens mester, sep,

16

F

Faust, James E.

Den profetiske røst, jul, 4

Fortsat åbenbaring, o ug, 2

Fielligåndens gave - en sikker vejviser,

apr, 2

Hvad jeg ønsker min søn skal vide, før

han tager på mission, jul, 42
Joseph Smith og Mormons Bog, feb, 2

Præstedømmevelsignelser, jan, 61

Taknemlighed som et frelsende princip,

dec, 2

Vi skal handle for os selv og ikke lade

os påvirke, jan, 46

Fitzgerald, Sara
Ffjemkomsten, aug, 46

Fuentes, Carmen Rodn'guez de
En lygte for min fod, feb, 22

G
Gardner, Marvin K.

Søstre / Ungarn: Kærlig omsorg, mar,

34
Vækst / Holland, apr, 34

Gaunt, La Rene Porter

Frankrig, maj, 32
Hole-in-the-Rock, aug, 20
Puerto Ricos glade hellige, nov, 34

Giles, Christie

Musikkens magt, mar, 40

Goaslind, Jack H
o

Andelige bjergtoppe, jan, 8

Gray, Gary L.

Hvad jeg har lært om af tjene min

hustru, sep, 22

Grover, Lisa M.
Dit eget vidnesbyrd, dec, 32
Forslag til effektivt skriftstudium, feb, 40

H

Haight, David B.

Der er brug for dig, maj, 1 2

Dette værk er sandt, jul, 23
Søg først Guds rige, jan, 73

Hales, Robert D.

Præstedømmets velsignelser, jan, 33
»Vil du gå ind til livet, så hold budene,«

jul, 37

Hancock, Thomas
Ikke denne cowboy, maj, 48

Hansen, Eric

Jeg spurgte, han svarede, aug, 33

Hansen, W. Eugene
Andelige hyrder, jul, 40

Harris, Heidi

Eksperimentet, feb, 1 3

Harris, Victor W.
Jennis mirakel, nov, 46

Hatch, Wade J.

Tilbage til solskinnet, mor, 26

Herrick, Ann Crowder
Alene, okt, BIO

Heyv/ood, Lav/rence

Takket være dig, maj, 30

Hillam, Harold G.

Ikke for legemet, jun, 26
Ofre / tjenesten, jan, 42

Hinckley, Gordon B.

Den levende profets ord, apr, 10

Den levende profets ord, dec, 8

Denne her/;'ge påskemorgen, jul, 66
E/;os' ånd, nov, 1 8

Et stof af tro og vidnesbyrd, jan, 89
Fire enkle ting, som kan hjælpe vore

familier og vore lande, jun, 2

Forbliv trofast, jul, 95
»Frygt ikke, tro kun,« maj, 2

Hold kursen - bevar troen, jan, 70

INDEKS
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»Ihukom hele din kirke, o Herre,« jul,

84
Når vi samles, jan, 4

Om missioner, templer og fon/alfninger,

[an, 55
Stå fast mod verdens list, jan, 98
»Tro stå til Herren,« sep, 2

»Vær rene,« jul, 48

Holland, Jeffrey R.

En håndfuld mel og lidt olie, jul, 31

»Gør dette til ihukommelse of mig,«

jan, 67
Sandt eller falsk, jun, 46

Howard, F. Burton
Forpligtelse, jul, 29

Hunsaker, Nettie

Fars sang, dec, 22

J

Jack, Elaine L.

Balsam i Gilead, jan, 90

Jackson, Amy Jo
Kunstværk, o pr, 42

Johnson, Lisa A.

Joseph, Josephs søn, sep, 42

K

Kelly, Bonnie Hanson
Vores hjælpende hænder, feb, 45

Kelly, Brian K.

Vækst i Holland, apr, 34

L

Larsen, Roy L.

Forberedelse til at unden/ise, sep, 26

Lawrence, W. Mack
Omvendelse og forpligtelse, jul, 75

Legaspi, Lito Banez
En byrde blev lettet, maj, 46
Før daggry, okt, 28

Leon, Dorothy
Ved disse navne, apr, B5

Livsey, Lau ry

En stor familie, okt, 1 2

Hjælpere ved Handicap-OL, sep, 12

Tempeltjeneste, feb, 46
Tid til evangeliet, aug, 1 O

Lund, Gerald N.

Ældste Henry B. Fyring: Formet af

»stærke påvirkninger,« apr, 26

Lythgoe, Darrin

Få mest muligt ud af nadvermødet, jun,

30
Tag det roligt, maj, 22

M
Martin, J. Todd

Joseph, Josephs søn, sep, 42

Matthews, Robert J.

Opstandelse, apr, 12

Maxwell, Neal A.

»6//Versom et barn,« jul, 69
»Opslugt i Faderens vilje,« jon, 23

Popularitet og principper, aug, 14

McClellan, Jeffrey S.

En dagbog for i dag og i morgen, aug,

30

McMullin, Keith B.

»/ kan kende,« jul, 7

Mickeisen, Lynn A.

Evige love for lykke, jan, 78

Miller, Robert A.

En trist fødselsdag, jun, B2

Millet, Robert L.

»En hedig optegnelse,« feb, 14

Molloy, Jan T.

Mine søstres kærlighed, mor, 46

Monson, Thomas S.

Anstødssted, tro og mirakler, jun, 18

Den, som ærer Gud, ham vil Gud ære,

jan, 48
Kaldet til at tjene, jul, 45
Kædighedens dør, okt, 2

Lykke - det evige mål, mar, 2

A4esferens vej, jul, 55
Styrke ved lydighed, nov, 2

Tålmodighed - en himmelsk dyd, jan,

58

Morris, Michael R.

Chile - en frugtbar vingård, aug, 34
Indien: Såtid, jun, 34

N

Nelson, Russell M.
»Du må ikke have andre guder,« jul, 1 3

Fuldkommengørelse venter, jan, 86

Newell, Lloyd

Vækst, sep, 46

Nibley, Reid N.

Jeg går med dig, jun, B4

Null, Casey
Sådan forbereder du dig til en mission,

okt, 30

O
Oaks, Dallin H.

Joseph, manden og profeten, jul, 72
Tiltrukket of sit eget køn, mar, 14

Vægtige begreber, jan, 26

Okazaki, Chieko N.

Et levende netværk, jan, 94

Kun/e og glas, jul, 1 1

Onyebuchi, Okoro
Frygt ikke mere, feb, 21

Outcelt, Frank
Mørket og månen, mar, 44

P

Packer, Boyd K.

Tilgivelsens herlige morgen, jan, 1 9

V/sdomsorc/ef: Phncippet og
forjættelserne, jul, 1 7

Paramore, James M.
Hold fast! nov, 28

Parkin, Bonnie D.

Et anker for evigheden - og for i dag,

jul, 93

Parry, Lloyd H.

Bjerget står i flammer, sep, B2

Passos, Aparecida Geminez de
O liveira

»Smid ikke den bog udi« nov, 8

Payne, I. Reed
Da Josef drog til Betlehem, dec. Bl 2

Pearce, Virginia H.

Lyt med nye ører, jul, 88

Pearson, Carol Lynn

Jeg går med dig, jun, B4

Pérez, Santiago Mdrquez
Langsomt, men sikkert, maj, 25

Perry, L. Tom
Herrens nadver, jul, 58
Lad ordet fylde jeres hjerter, nov, B2

Men er I beredt, behøver I ikke at

fn/gte, jan, 36

Peterson, Janet

Præsident Gordon B. Hinckley, maj, B2

Pinborough, Jan U.

Florence Chukwurah: Forandringens

mirakel, jun, 12

Når det ikke går godt derhjemme, aug,

26

Porter, Bruce D.

Israels Genløser, jan, 14

Prescott, Anne
Han har givet mig en profet, jul, 92

Prince, James R.

Vi prøver profetens løfte, jun, 44

R

Radford, Stephanie
A4odsaf v/rkning, jun, 32

Ringger, Hans B.

»Herre, hvem skal vi gå til?« jan, 83

Risenmay, LaDawn
Jeg elsker dig så højt, mar, 42

Romney, Richard M.
Alice Sphngs, mor, 10

Rook, Ronald W.
En skålfuld jordnødder, aug, 48

Rose, Anne Marie
Se optimistisk på prøvelser, jul, 90

S

Saunders, lain

Jeg kendte Nephi, feb, 1 O

Schillen, Vickie

Familiespøgelset, mar, B6

Scott, Richard G.

Find glæde i livet, jul, 25
Stol på Herren, jan, 16

Searle, Don L.

Ghana: Troens egne, okt, 34

Shauers, Margaret
Den bedste dag til gaver, maj. Bl 2

INDEKS
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Shawgo, Robert

Bror Andelin og vippen, mor, 28

Shill, Aaron Lee

Jeg kender den følelse, mo\, 28

Shortridge, Laura S.

En dagbog af breve, maj, 1 1

Kirkeord og -udfr/k, okt, B8

Smith, Carolee H.

Farnr\andsprøven, sep, 31

Smith, Jan Murray
Julekassen, dec, B8
Under slumretæppet, nov, 32

Smith, Osborne N.

Først tiende, dec, 48

Sorensen, Kim Crenshaw
tiåndbog for sidste dages hellige

fædre, feb, 28

Spencer, Bessie Sounders
Da Josef drog til Betletiem, dec, Bl 2

Stines, Terri

Spor, sep, Bl 1

Suarez, Morceiino Fernandez Rebollos

Et forunderligt værk, nov, 22

T

Tamaki, Kazuko
Gud kender mig, mor, 9

Tenney, Linda Lee
Den tabte ring, feb, B7

Thoelke, Rozann W.
Lisa tænker på Jesus, nov, B6

Thomas, Crystal

Husk dette sted, apr, 24

Thomas, Janet
Ildens og isens land, dec, 42

Thornton, Laurie W.
En blinds syn, mar, 32

Tims, Noida Stephens
Den »ustyrlige« klasse! dec, 1 6

Tingey, Earl C.

Sabbatsdagen og søndagshandel, jul,

9

Tuason, Miles T.

Rachel Tan fra Singapore, mar, B2

Turner, Marie Helen
Def, man finder, må man beholde, jun,

BIO

V

Vermeeren, Douglas J.

V/ tror okt, 46

w
Walker, DeAnne

Brynjolfur Vidir Olafsson fra

fiafnarfjordur på Island, sep, Bl 4

tienrik Amundsen fra Lillestrøm i

Norge, nov. Bl 4

Wardell, Lydia W.
»Han elskede os først,« okt, B6

Warner, Susan L.

hlusk, hvorledes du tog imod og hørte,

jul, 79

Watkins, Vanja Y.

Jeg vil være tapper, sep, B5

Wells, Robert E.

Fred på jord, apr, 46
Vores budskab til verden, jan, 65

Williams, Clyde J.

Et skjold mod det onde, okt, 1 8

Wing, Ann
Jens' tale, feb, Bl 4

Wirthlin, Anne G.

At røre børnenes hjerter, jan, 81

Wirthlin, Joseph B.

Den snævre og trange vej, aug, B5
Vinduer med lys og sandhed, jan, 75
Vore fædres tro, jul, 34

Wolf, Teresa

Evelines bog, okt, 1 6

Woolsey, Durrel A.

En krigsstrategi, jan, 84

Y

Yates, Alma J.

Bedstemors have, apr. Bl 4

Den lilla krokodille, aug, B8

z

Zwick, W. Craig

Indesluttet i Kristi kærlighed, jan, 12

il
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Hun smilede, for hun vidste,

hvor glad en eller anden ville

blive for den. Første gang hen-

des familie var flyttet, havde

nogen efterladt en julekasse på deres dørtrin. Den var

fyldt med appelsiner, skinke, kakaopulver, karameller og

masser af hvid marengs, som smeltede på tungen. Seks

hjemmelavede julestrømper, en til hvert familiemedlem,

var fyldt med overraskelser. Og nu kunne hun give

andre den samme overraskelse.

Anna stod i døren til klasselokalet og så frk. Madsen

stille en stor, smukt indpakket kasse op på et af de forreste

borde i klassen. Anna var spændt, da hun gik ind i loka-

let, hængte frakken op og trak støvlerne af. Hun sad på

en skammel og snørede sine tennissko, da frk. Madsen

sagde; »Alle, der har gaver til kassen, kan komme op

med dem nu.«

Anna kiggede på, mens de andre bar deres gaver

op. Elisabeth havde en dåse tun, Mark havde

to dåser hønsekødssuppe. Lotte kom med et

puslespil, hun havde fået til sin fødselsdag

»Der mangler kun én brik,« sagde hun. Jane

kom med noget chokolade, Erik kom med

nogle krydderier og Niels havde en godt

brugt tøjdyn De fleste af børnene havde ikke

noget med. Skuffelsen begyndte at lyse ud af

Annas øjne.

Så gik Lars og Kim op til det forreste bord.

Lars spillede med musklerne. »Se, hvad vi

har til kassen,« råbte Kim for at tiltrække sig

alles opmærksomhed. Han åbnede sin rygsæk

og hældte nogle dåser ud på bordet. Så bjæf-

fede han som en sprechstallmeister: »Spinat,

bønner, rosenkål, kålrabi og pastinak. Vi har tømt

køkkenskabet for alle de grøntsager, vi ikke kan for

Anna forestillede sig den

familie, som fandt kassen.

j5 Hun kunne se børnene for sig,

når de halede den ene dåse

med grøntsager op efter den anden og senere et

puslespil, hvor der manglede en brik. Det var helt for-

kert!

Hun hev i sit snørebånd og bandt det alt for stramt.

Hun havde brugt en hel lørdag og fire eftermiddage på

omhyggeligt at lægge lag på lag af papmache, maling og

I I
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til sidst silkepapir. De har aldrig selv fået en julekasse,

tænkte hun.

»Anna, har du noget til kassen i din pose?« spurgte

frk. Madsen.

Anna nikkede og bar den op til bordet. 27 nysgerrige

ansigter kiggede op på hende for at se, hvad hun havde

med. De var helt stille, mens hun trak den stjernefor-

mede pinata op af posen. Så lød der overraskede udbrud

fra alle, og de talte i munden på hinanden.

»Den er smuk, Anna!« udbrød frk. Madsen.

Anna havde troet, at hun ville føle sig stolt og glad,

når klassen så hendes pinata. Men det gjorde hun ikke. I

stedet gled der varme tårer ned over hendes kinder. Hun

havde ikke grædt, da de flyttede hertil, selvom det var

hendes tredje nye skole på bare to år. Hun havde ikke

grædt, når drengene drillede hende, eller da hun opgav

at være sød mod sine klassekammerater. Men nu kom

tårerne.

Og ordene kom også. Hun prøvede at holde dem til-

bage, men de trængte sig på. »Jeg har selv lavet den,«

sagde hun højt.

Klassen blev helt stille.

»Første gang vores familie flyttede, var vi kede af det,

da det blev jul. Men så stillede nogen en julekasse uden

for vores dør. På kortet stod der: 'Glædelig jul og tillykke

med det nye hjem, fra jeres hemmelige ven.' Vi blev så

glade, at vi havde lyst til at råbe 'tak' ud i mørket.«

Frk. Madsen gav Anna et kram, og alle klappede.

Anna tørrede tårerne væk og lagde sin pinata ned til

grøntsagsdåserne

.

Lotte rakte hånden i vejret: »Frk. Madsen, må jeg

tage puslespillet med tilbage og komme med noget andet

i morgen?«

»Også mig,« sagde Mark. »Jeg kan også finde på

noget bedre.« Flere andre stemte i, og flere nikkede med

hovedet.

»Det er i orden,« sagde frk. Madsen. »Vi lader kassen

stå en dag mere. Jeg nåede nemlig heller ikke at få bagt

nogle kager til den.«

Anna havde støvlerne på hjem og bar tennisskoene i

papirsposen, selvom solen havde tørret fortovet og smel-

tet de snemænd, folk havde lavet. Lars og Kim stod og

ventede, da hun, Jane og Lotte gik forbi træet. Dren-

gene skrabede lidt sne sammen til at kaste efter dem,

men pigerne lo og snakkede, så de bemærkede det slet

ikke. Anna forklarede, hvordan man laver en pinata.

BØRNESTJERNEN
10



VI El
Primarybørn fra hele verden

elsker at synge. I Afrika har

børnene fra Kampala Distrikt

i Uganda øvet sig meget og

nyder at synge sammen.

Sidste år besøgte de et

børnehjem ved juletid. De

ng julesange og havde

dter med til børnene der.

I Sydamerika sang børnene fra Miraflores Søster Carolina Pabon Vera dirigerede

Stav i Bolivia ved det møde i La Paz, hvor korets tre sange: »Lær mig at leve i lyset

det blev bekendtgjort, at der skal byg-

ges et tempel i Cochabamba i Bolivia.

af ham«, »Jeg er Guds kære barn« og

»Hvad enten jeg hører fuglenes sang.«



DA JOSEF DROG TIL BETLEHEM

/

1 5,|-é"*»

ILLUSTRERET AF PHYLLIS LUCH

Ejtertænkiomt J = 104-116

r F C C7

:9 ^ 4 =F^ =
«J Z-*- 5—-

5

1. Da Jo - sef drog til

2. Jeg tror, han på den

Bet

trav

le

le

hem, jeg

kro, kun
tror, han

sag - de

1

ord

mil

ned'

de

c? n F Em A7

m m •
—m « m

J 5

1

» 2 1

1

m •

alt:

ord,

Gjord' værk - sted rent

men skæl - ved' ved

og

det

ryd

s to

ded'

re

op,

kald

sa

at

~m

Dm G7

J G • Æ m 7-M

1

'

—

4

1 r—

1

m
1
m —

alt

hjæl

-G-

var

pe

pænt
barn

Og

til

rent.

jord.

Han
Må

sad

ske

led'

i

æ
aft'

slet

nens

BØRNESTJERNEN
12



Dm AJ F C 7

Æ m
i « m J ' V V V© ^
' ^ 3 ^

1 .

'
p

'

Og

kø

fik

lig

sat

hed

Ma
han

n
>lat

a

ted'

pa

svø

dets

bets

ryg.

bånd.

Og
Og

LV r 1^
i 'O

Em A7 Dm C7

19- O"

ge

stil

IC

pak - ked' brød og

Je - sus føl te

de - ost, så

le fred ved

re]

Jo

sen

sefs

f
ku' vær'

bli - de

tryg.

hånd.

C7

J J J

Dm Gm C7

1©-
G-

3. Han stod ved .kryb -bens

Dolce

f r
sim - pie seng og dæm - ped' lyg - tens skær og

3 1(9-
~J1 :zz

Em Dm

sus - barn, og Himholdt det lil - le Je len var sa nær.

m1(9-

77"

Tekst: Bessie Saunders Spencer, 1898-1989 © 1960 SDH. Copyright fornyet.

Musik: I. Reed Payne, f. 1930. © 1977 SDH

Denne sang kan kopieres til lejlighedsvis, ikke-kommercielt brug i kirke og hjem.

Luk 2:1-7

DECEMBER 1996
13



FÆLLESTID

LYDIGHEDENS GAVE

Karen Ashton

»Endvidere ønsker jeg, at I vil tænke på deres

velsignede og lykkelige tilstand, der holder Guds bud.

Thi se, de blev velsignet i alle ting, både timelige og

åndelige« (Mosiah 2:41).

December er fyldt med tanker om gaver,

gaver, som man skal have, og gaver, som man

giver.

Vor himmelske Fader har givet dig mange gaver,

nemlig dit liv, din krop, din handlefrihed og andre. Men

der er en af gaverne, som har så stor betydning og værdi,

at han har bedt dig om altid at huske den. Vor himmel-

ske Fader gav sin Enbårne Søn, Jesus Kristus, som gave,

for at du kunne leve sammen med ham igen (se Joh

3:16).

Frelseren gav os også en gave. Han gav sit liv. Han

brugte sit liv på at lære os, hvordan vi skal leve, hvordan

vi skal elske hinanden, hvordan vi skal tilgive hinanden

og hvordan vi skal hjælpe hinanden. Og så gav han sit

liv, så vi kan opstå. Han led også for vores synder, så vi

kan blive tilgivet. Han er den største af alle gaver.

Hvilken gave kan du give vor himmelske Fader og

Jesus Kristus? Jesus sagde: »Elsker I mig, så hold mine

bud« (Joh 14:15). Din kærlighed og villighed til at holde

budene er det eneste, som du virkelig kan give. Alt

andet tilhører allerede Herren (se SI 24:1). Når du giver

vor himmelske Fader og Jesus Kristus din kærlighed og

lydighed, fyldes du med glædens, fredens og kærlighe-

dens ånd.

Tænk på Jesus i år og giv lydighedens gave.

Instruktioner

Lim billedstrimlerne på tykt papir og klip dem så ud. Lim

så hver billedstrimmel sammen til et rør. Anbring røret

med stjernehimlen inden i røret med træer og huse, som

vist på tegningen. Hvis du drejer det inderste rør mod

uret, vil du kunne se Josef og Maria rejse til Betlehem,

hvor Jesus blev født.

Forslag til fællestid

i . Fortæl børnene, at vor himmelske Fader og hans Søn

Jesus Kristus ønsker, at vi skal være lykkelige nu og i fremti-

den. Vi vil være lykkelige, hvis vi holder budene. Tal med

børnene om, hvordan de har det, når de holder budene, og

hvordan de har det, når de ikke gør det. Fortæl historien om

Alma den yngre og Mosiahs fire sønner {se Mosiah 27:8-24,

32; Mosiah 28:1-4; og Alma 36:24-26).

2. Lad børnene nævne de bud og tilhørende velsignelse,

som nævnes i følgende skriftsteder: Mal 3:10 (tiende/velsig-

nelser vil blive udøst over os); L&P 82: 1 (tilgiv andrefHer-

ren vil tilgive dig); 3 Nephi 18:7 (husk på Jesus/du vil have
o

hans Ånd hos dig); Mark 16:16 (dåb/du vil blive frelst); 2

Mos 19:5 (lydighed/du vil blive Herrens skat); Mosiah 2:41

(hold budene/du vil blive velsignet og være lykkelig); L&P

89:18-20 (visdomsordet/du vil få sundhed, visdom og kund-

skab); JS-M 1:37 (studér skrifterne/du vil ikke blive bedra-

get); L&P 59:9-10 (hold sabbatten hellig/forbliv uplettet af

verden). Lav en ordstrimmel for hvert bud og velsignelse.

Når børnene finder vendingerne i skriftstederne, så lad dem

anbringe den strimmel ved siden af det skriftsted, som det

hører til.

3. Læs 1 Nephi 8. Lav enkle rekvisitter og kostumer, så

børnene kan opføre Lehis drøm om livets træ. Forklar, at det

levende evangelium hver dag hjælper os til at smage affrug-

ten fra livets træ, som er Guds kærlighed. Hjælp børnene til

at forstå betydningen af de forskellige elementer i drømmen

og få dem til at se, hvad det betyder i deres liv (se 1 Nephi

H).

4. Bed nogle familier med børn i primaryalderen om at

fortælle, hvordan de husker Jesus i december måned. Bed

familierne om at tage ting med, som børnene kan se på og

måske røre ved.

BØRNESTJERNEN
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BARE FOR SJOV

. m Ti
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KREATIVT
GAVEPAPIR

Hvis du vil lave dit eget gavepapir med juletryk på, så

skal du bruge: grøntsager (som f.eks. en kartoffel,

gulerod eller roe), blyant eller tusfarve, en lille kniv, vand-

farver, små pensler, store stykker silkepapir, bagepapir eller

brunt indpakningspapir.

1 . Skær grøntsagen midt igennem og lad overfla-

den tørre.

2. Brug blyanten eller tussen til at tegne et bil-

lede (som feks. en stjerne, en klokke eller et

juletræ) på grøntsagens flade side.

3. Med en voksens hjælp skærer du alt det væk,

som ligger uden om tegningen. Du skal skære ca. en halv

centimeter ned.

4. Lad nu grøntsagen tørre igen, og derefter stryger du

vandfarve på billedet. Pres billedet hårdt mod silkepapi-

ret, bagepapiret eller indpakningspapiret og lav de møn-

stre, du har lyst til.

Du kan også prøve at male med svampe, pasta, den

flade ende af en blyant eller sammenkrøllet papir. Eller

vær kreativ. Er der noget andet, du kan finde, som kan

bruges til at lave et smukt mønster?



BESØGSLÆRERINDEBUDSKABET

VOR FORLØSERS KLIPPE

»Den eneste sikre grundvold«

Jakobs Bog 4:1 6.

Ien
generalkonferencetale fortalte

præsident Spencer W. Kimball om

sit besøg på Hawaii i 1946, lige

efter at en flodbølge havde hærget øen.

Over 100 mennesker var omkommet,

og tusinder var blevet hjemløse. Han

fortalte, hvordan en familie med nød

og næppe havde undgået døden ved

at løbe op ad et bjerg og så hjælpeløst

til, mens deres hjem forsvandt i de bul-

drende bølger.

»Også vi,« sagde præsident Kim-

ball, »står over for voldsomme,

destruktive kræfter, som er udsendt af

den onde. Bølger af synd, ugudelig-

hed, umoral, fornedrelse, tyranni,

bedrag, sammensværgelser og uhæ-

derlighed truer os alle. De strømmer

frem med stor kraft og hast og vil knuse

os, hvis vi ikke er på vagt.

Men der lyder et advarselssignal ...

Vi må flygte op på et højere niveau

eller klynge os til det, som kan redde

os fra at blive skyllet bort« {Stjernen,

januar 1979, side 8).

BYG EN SIKKER GRUNDVOLD

Vores eneste, sikre grundvold, som

ingen trængsler, sorger eller rædsler

kan nedbryde, er vores Frelser og For-

løser, Jesus Kristus. Profeten Helaman

UDSNIT AF KRISTUS OG DEN RIGE UNGE MAND, AF HEINRICH

HOFMANN

sagde til sine sønner: »Ihukom, at det

er på vor Forløsers klippe, på Kristus,

Guds Søn, at I må bygge jeres grund-

vold, så at når djævelen sender sine

mægtige vinde ... at det da ingen magt

skal få over jer ... på grund af klippen,

som 1 er bygget på« (Helaman 5:12).

For at bygge en solid grundvold på

Kristus, må vi efterleve hans evange-

liums grundlæggende principper. Et

medlem af Kirken erfarede, at vi gør

Frelseren til vores grundvold, når vi

giver førsteprioritet til det, som Frel-

seren siger, vi bør give førsteprioritet.

Det vil sige at betale tiende og ydel-

ser til tiden, bede, studere skrifterne

og tage vores kaldelser i Kirken alvor-

ligt.

»Da jeg gjorde det,« skrev dette

medlem, »blev mit liv lykkeligere. Mine

handlinger blev springbræt til åndelig

udvikling frem mod det store mål at

kende og blive som vor Frelser«

(Ensign, september 1995, side 4).

EN SIKKER

GRUNDVOLD GIVER FRED

Når vi bygger vores tro på Jesus Kri-

stus er vi bedre i stand til at klare vores

jordiske udfordringer. Og fordi vi ople-

ver større balance i vores liv, vil vi have

mere styrke til at hjælpe dem, der

kæmper med deres egne udfordringer.

Når vi gør det, vil vi opdage, at vi bli-

ver de Kristuslignende individer, som

vor himmelske Fader ønsker, at vi skal

blive.

Foråret efter hans hustrus alt for

tidlige død af cancer bar ældste

Richard G. Scott fra De Tolv Apost-

les Kvorum dette vidnesbyrd ved gene-

ralkonferencen: »Ægte vedvarende

lykke og dens medfølgende styrke, mod

og evne til at overvinde selv de største

vanskeligheder, stammer fra et liv, som

er centreret i Jesus Kristus. Lydighed

mod hans lærdomme giver os en sik-

ker grundvold at bygge på. Det kræver

en indsats. Vi har ingen løfter om hur-

tige løsninger, men vi har den faste

forvisning, at i Herrens egen tid vil

løsningen komme, freden vil sejre og

tomheden vil blive udfyldt« {Stjernen,

januar 1996, side 17).

• Hvad kan vi gøre for at styrke vores

åndelige grundvold?

• Hvordan kan vores evangeliske

grundvold give os et større perspektiv i

modgangstider?

DECEMBER 1996



Glædens Budskab fra
Beth Dayley

FOTOS VENLIGST UDiAnT AF MISSIONÆRER
FRA SOFIA MISSIONEN 1 BULGARIEN

Selve tanken var nok, ligesom et

brudstykke afen melodi. En dag

i slutningen af 1993 sagde Dale

J. Warner, som var præsident for mis-

sionen i Sofia i Bulgarien, til sin kone

Reneé: »Missionen burde have et

særligt juleprogram.«

Det mente Reneé også, og hun satte

skub i de begivenheder, som fik ideen

til at tage form. Men det skulle ikke

være et almindeligt juleprogram. Det

skulle være en glædens symfoni, en

Kristuscentreret forestilling, som var

helt og holdent bulgarsk. Det skulle

indledes med at projektøren rettedes

mod et otte-årigt barn, som med klar,

fine stemme skulle synge »Glade jul,

dejlige jul« på bulgarsk.

Men inden denne vidunderlige øje-

blik kunne indtræffe, skulle der først

ske et mindre mirakel. Under det kom-

munistiske styre havde julen officielt

været bandlyst i Bulgarien. Men efter

kommunismens fald i 1990, havde Bul-

garien oplevet en opblomstren af kri-

stendommen, og snart kunne missio-

nærer fra Jesu Kristi Kirke af Sidste

Dages Hellige udbrede nyheden om

Frelserens fødsels og hans evangeli-

ums gengivelse.

I takt med at Kirken voksede i Bul-

garien, voksede også ønsket om et

offentligt, Kristuscentreret julepro-

gram. Præsident og søster Warner bad

Zlatina Biliarska, en pensioneret jour-

nalist, som er medlem af Kirken, om

at sammensætte et manuskript til pro-

grammet. Zlatina tøvede.

»Jeg ved ikke, om jeg kan,« sagde

hun til søster Warner. »Jeg aner ikke,

hvordan man laver sådan et program.

Det er alt for svært.« Søster Warner

opfordrede Zlatina til at overveje opga-

ven, inden hun sagde nej til den.

Næste morgen kontaktede Zlatina

søster Warner »Jeg gik hjem og tænkte

over det,« sagde Zlatina. »Og så vid-

ste jeg pludselig, hvordan programmet

skulle være.« Den følgende dag over-

rakte hun søster Warner et udkast til

et program i tre dele, som hun havde

arbejdet på hele natten.

»Det var bare vidunderligt,« sagde

søster Warner. »Det var perfekt. Hun

havde virkelig fanget julens ånd.«

Med søster Warners og søstermis-

sionær Leslie Davis' hjælp skrev Zla-

tina manuskriptet færdigt. Det var ikke

et enkelt program. Det bestod af tre

scener: En traditionel bulgarsk scene,

en verdslig vesteuropæisk scene og et

krybbespil. Det omfattede 28 sange,

STJERNEN
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Bulgarien

hvoraf mange først skulle oversættes

til bulgarsk. Det krævede omfattende

kulisser og kostumer, samt flere end

hundrede skuespillere og kormedlem-

mer Det virkede lidt skræmmende for

medlemmerne at skulle stable sådan

et arrangement på benene.

Søster Evanka Pashinova, der havde

været operasangerinde, før hun blev

medlem af Kirken, instruerede opsæt-

ningen. Hun oversatte de ukendte

sange til bulgarsk og organiserede

koret. Trods de lange afstande, som

medlemmerne måtte rejse for at del-

tage i prøver (nogle måtte rejse i op til

to timer hver vej), var korets med-

lemmer begejstrede og engagerede. De

gik ikke glip af en eneste prøve. Den

musikalske del afprogrammet var ved

at falde i hak.

Adskillige mennesker brugte deres

talenter til at skabe kostumer og kulis-

ser Elena Shtilianova, som er syerske,

lavede eller fandt kostumer til alle tre

scener. En undersøger, som er skue-

spillerinde på National Teatret, lånte

et julemandskostume. En anden søster,

som er kunstner, malede fantastiske

bagtæpper. I et land, hvor der ikke

altid er papir til rådighed, lykkedes det

hende at skaffe materialer til at lave



kulisserne. Den undersøger, som havde

skaffet julemandskostumet, lånte også

National Teatrets projektører såvel

som de teknikere, der fulgte med.

Da stykket og de mange medvir-

kende voksede fra de små forhold på

missionskontoret, lejede man for nogle

afmissionens midler festsalen på Hotel

Moskva i Sofia. Selvom det kun havde

en lille scene, et opretståeiide klaver

og begrænset plads var det det bedste

sted, man kunne få. Korets medlem-

mer lo og talte om »kun få ledige

ståpladser«, og de tilbød at stå neden-

for scenen, når de ikke skulle optræde,

så der kunne blive plads til alle.

Arbejdet fandt sin egen rytme,

efterhånden som ugerne gik. Med-

lemmernes begejstring udviklede sig

til en vis selvsikkerhed, og alle så frem

til at synge om Frelserens fødsel og om

hans plads i deres hjerter.

Men efterhånden som spændingen

tog til, opstod der mislyde. Aviser og

fjernsyn talte imod Kirken. Missio-

nærerne blev udsat for overgreb. Der

blev kastet sten gennem vinduerne til

missionshjemmet og missionskonto-

ret. En nat blev hele missionskonto-

rcts facade overmalet med svinsk

grafitti.

Da hadet til Kirken tog til, blev

direktøren for Hotel Moskva bekym-

ret for følgerne ved at lade Kirken

afholde et juleprogram på hendes

hotel. Mindre end 36 timer før pre-

mieren, gav hun missionskontoret

besked om, at medlemmerne alligevel

ikke kunne benytte den reserverede

festsal.

Nogle af medlemmerne blev helt

knust, da de hørte det, for de troede,

at man nu måtte aflyse juleprogram-

met. Præsident Warner var mere for-

trøstningsfuld.

»Vor himmelske Fader ved, hvor vi

er, og hvor stor gavn vi vil have at dette

juleprogram,« sagde han. »Lad os over-

lade det til Herren.«

Herren hørte deres bønner. Da mis-

sionspræsidentens assistenter, ældste

Trent Murray og ældste Hannon Ford,

tog hen til Hotel Moskva for at få mis-

sionens penge tilbage, forklarede direk-

tøren, hvorfor hun ikke var glad for at

lade dem leje lokalet i stueetagen, og

i stedet førte hun dem op til et lokale

på første sal.

»Hvis 1 vil love mig, at jeres med-

lemmer går ind ad bagindgangen i ste-

det for ad hovedindgangen, går op ad

bagtrappen og ikke benytter vestibu-

len, så kan I låne det her lokale,« sagde

hun og åbnede døren til en meget

større festsal. Den var toenhalv gang

så stor som det lokale, de oprindelig
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havde lejet, og det var udstyret med

et dejligt flygel. Der var endda et

juletræ og anden julepynt.

På en kold lørdag eftermiddag i

Sofia tog missionærerne mod de med-

lemmer og undersøgere, der kom for

at overvære programmet, og viste dem

om til bagindgangen, hvor de uset kom

ind i hotellet. Mere end 400 gæster

trængte sig sammen i festsalen. Selv

de sure miner, som lysteknikerne stil-

lede op, fordi de var knotne over at

skulle arbejde på en helligdag, kunne

ikke ødelægge deres gode humør.

De 150 kormedlemmer sang vid-

underligt, og publikum sang med på

fællessangene. Da det unge par lagde

deres nyfødte i krybben i den sidste

scene, var lokalet fyldt med glæde og

musik. Selv lysteknikeme sang og klap-

pede med.
o

Anden var så stærk, at ingen havde

lyst til at gå hjem. Men som enhver

anden forestilling, måtte også jule-

programmet slutte. Det samme barn.s

a capella-solo, »Glade jul, dejlige jul«,

som indledte programmet, rundede

også programmet af Da tilskuere og

deltagere tog hjem, lød der endnu et

ekko af deres oplevelse, deres glædens

budskab til verden, i deres hjerter, og

det varmede den kolde bulgarske luft

lidt.



Julefrakken
Vores familie havde den tradition, at vi anonynnt gav andre mennesker gaver.

Men hvad med i år, hvor min mand havde mistet sit arbejde?

Navnet tilbageholdt

D en første jul, vi holdt

sammen som nygifte i

1973, modtog min mand

en julebonus på 40 dollars. Selvom :

vi ikke havde mange penge til gaver,

besluttede vi at bruge julebonussen på en familie, som for

nylig havde mistet deres ægtemand og far. Vi nød at købe

gaver og efterlade dem på familiens dørtrin, så vi gjorde

det til en fast tradition.

I løbet af de følgende år blev vi velsignet med fire børn.

Så snart hvert barn blev højt nok, fik han eller hun lov til

at iføre sig en særlig frakke, som vi kun brugte ved juletid.

Det var en mørk frakke med hætte, som var ideel at have

på, når man skulle snige sig op til folks huse i mørket og

efterlade nogle gaver.

Hvert efterår stemte vi om, hvem vores hemmelige fami-

lie skulle være den kommende jul og om, hvilke gaver vi

skulle give dem. Børnene bestemte, hvem der fik æren af

at iføre sig julefrakken og overbringe årets gaver. De år,

hvor vi havde rigeligt, gav vi hjemmelavede vattæpper

eller tøj samt legetøj, bøger og slik. De år, hvor klaveret

ikke spillede helt så godt, gav vi julestrømper fyldt med

mindre gaver.

Når juleaften endelig oprandt, iførte det heldige barn

sig frakken, samt handsker og store støvler for at gøre for-

klædningen komplet. Vi satte os alle

ud i bilen og parkerede så ikke så

langt fra huset, mens vores lille nisse

skyndte sig hen til hoveddøren.

Frygten for at blive set eller gen-

kendt gjorde det bare endnu mere spændende!

Når vi kom tilbage til vores eget hyggelige hjem, sad vi

og drak varm kakao og talte om aftenens oplevelse. Med

fyldte maver og varme hjerter læste vi så juleevangeliet fra

Bibelen og påskønnede, hvad Frelserens liv lærte os om at

tjene andre.

Julen var altid en vidunderlig tid, og vi sprang aldrig

vores tradition over.

Om foråret i det 20. år af vores ægteskab mistede min

mand sit job. Og selvom han havde fundet et nyt job, inden

det blev jul, var vores økonomiske situation ikke god. Vi

regnede ikke med at kunne holde nogen særlig jul for fami-

lien, så vi spekulerede på, hvordan vi skulle udføre vores

hemmelige tradition.

Ved en familieaften talte vi om, hvordan vores jul ville

udforme sig det år. Vi erkendte med taknemlighed, at selvom

der kun ville være få gaver, så ville vi i det mindste stadig

have varme, mad og hinanden. Vi tænkte på alle de men-

nesker, som ikke har noget: Intet hjem, ingen familie, ingen

varme. Og så tænkte vi på de mange år, hvor små korte
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ben havde slæbt af sted på julefrakken, mens små klare

øjne tittede ud under den lodne hætte. Hvordan kunne vi

bruge frakken i år?

En søndag morgen fik vi alle børnene ud i bilen og kørte

ind til byen med julefrakken. Vi kørte hen til et område,

hvor hjemløse ofte tilbragte natten og spejdede efter en

eller anden, som ikke havde noget varmt at tage på. Da vi

fik øje på en mand, som gik helt alene, gik min mand og

min søn hen til ham. Resten af os kiggede på, mens man-

den tog imod frakken og smilede. Jeg fik tårer i øjnene, da

jeg så ham tage julefrakken på, den eneste gave, vi havde

at give det år.

Der er gået mange juleaftener siden da, og vi har været

i stand til at fortsætte vores tradition. Men ingen af os har

glemt julefrakken. Når jeg tænker på alle de år, hvor jule-

frakken var vores forklædning, mens vi sneg os ud med

gaver, så er det dog mindet om den jul, hvor vi gav den

væk, der varmer mit hjerte mest.

DECEMBER 1996
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DIT EGET VIDNES

é

Lisa M. Grover

Som
alt andet, der er værd at eje, kræver et vidnes-

byrd tid og tålmodighed. Men det at opnå et vidnes-

byrd om Frelseren er bestemt umagen værd. Et

vidnesbyrd er den stærkeste grundvold at bygge sit liv på.

En måde at styrke sit vidnesbyrd på er ved at lære af andres

vidnesbyrd (se vores særlige juleartikel »Han lever!« på

side 34). Der er mange andre måder at lære mere om Frel-

seren på. Her er et par af dem:

Brug skrifterne

Læs juleevangeliet for et barn

Læs om Jesu Kristi tjenestegerning i både Det Nye

Testamente og Mormons Bog.

Læs et bestemt kapitel fra skriften om Kristi liv og til-

byd så at holde en kort tale i seminar eller til familieaften

om det kapitel.

Lær dit yndlingsskriftsted om Frelseren udenad.

Læs vidnesbyrd fra de apostle, som levede på Kristi

tid, og lær så meget som muligt om deres liv.

Læs Joseph Smiths og de tre vidners vidnesbyrd.

Brug dine talenter

Lær teksten til en salme om Kristus udenad, som feks.

»Jeg på Kristus tror« af ældste Bruce R. McConkie {Sal-

mer og sange, nr. 80)

.

Skriv et digt eller en kort artikel om, hvad du har lært

om Frelserens liv og forsoning.

Deltag i dit wards- eller grenskor. Tal med dine ledere

om at organisere et ungdomskor eller et korstykke om jule-

evangeliet.

Hvis du spiller et instrument, kan du akkompagnere

andre fra dit ward, så de kan synge om Frelserens liv.

Tilbyd at fremføre en åndelig tanke ved et passende

møde eller tilbyd at holde lektionen i dit kvorum eller din

klasse. Fokusér på Frelserens liv.

Lav en portion julekager eller andre godter til missio-

nærerne i dit område. Eller lav lidt lækkert til en ven eller

nabo, som ikke er medlem af Kirken.

Mal et smukt landskabsbillede og giv det som en særlig

julegave til en ven eller slægtning sammen med dit vid-

nesbyrd om Skaberen.

Lær sammen med andre

Læs hvad vor tids profeter har sagt om deres egne vid-

nesbyrd om Jesus Kristus. Læs om de oplevelser, som dan-

nede deres vidnesbyrd, og prøv at følge deres eksempel.

Bær dit vidnesbyrd for andre. Når du fortæller andre

om det, du tror på, hjælper det dig ofte med at forklare og

øge den tro.

Læs sammen med et barn en historie fra et af Kirkens

tidsskrifter om Frelserens fødsel, så som »Jul i Amerika«

{Børnestjernen, december 1995, side 2-3) eller »Jesu Fød-

sel« {Stjernen, december 1995, side 32-39).

Se efter Kristuslignende egenskaber i dine forældre

eller søskende. Ikke alene giver det dig gode forbilleder,

det gør det også sværere at blive vred på dem!

Skriv til fuldtidsmissionærerne og bær dit vidnesbyrd

om Frelseren for dem.

Hvis du har adgang til dine forfædres dagbøger, så kan

du læse i dem og se, hvad de følte for Frelseren.
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r februar 1832 arbejdede profeten

Joseph Smith på sin inspirerede

oversættelse afBibelen med Sid-

ney Rigdon som skriver. De havde

netop læst Joh 5:29 om opstandelsen,

da de modtog det syn, som vi nu har

nedskrevet i afsnit 76 af Lære & Pag-

ter. Om denne oplevelse skrev profe-

ten:

»Og vi så Sønnens herlighed ved

Faderens højre hånd, og modtog af

hans fylde ...

Og nu, efter de mange vidnesbyrd,

som er blevet givet om ham, er dette

det sidste vidnesbyrd, som vi giver om

ham: at han lever!

Thi vi så ham ved Guds højre hånd,

og vi hørte røsten, som vidnede, at

han er Faderens Enbårne ...

at ved ham, gennem ham og afham,

eksisterer og skabtes verdenerne, og

at deres indbyggere er sønner og døtre,

født af Gud« {vers 20, 22-24).

De fleste af os vil muligvis ikke se

Frelseren i dette liv. Men vi kan gen-

nem Helligåndens kraft med vished

vide, at han lever, og at han elsker os.

Mange medlemmer af Kirken i alle

aldre bærer vidnesbyrd om det.

På de følgende sider deler unge fra

hele verden den dyrebareste gave, de

ejer, nemlig deres vidnesbyrd om Frel-

seren.

»Her ved juletid tænker

jeg over Frelserens liv

og de mange ting, som

han har været Igen-

nem. Jeg ved, at han

lever, og at han altid vil

støtte mig. Hvis jeg står

over for prøvelser,

tænker jeg bare på

ham og på, hvordan

jeg ville reagere, hvis

han var hos mig.«

- Simone Ramsay,

Georgetown i Guyana.
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»I 1994 førte min fars

arbejde os til et sted,

hvor jeg blev udsat for

afvisning og forfølgelse.

Men efterhånden som

mit vidnesbyrd om

Jesus Kristus voksede,

blev jeg fyldt med kær-

lighed til andre. Jeg er

Frelseren taknemlig for

den fredfyldte følelse,

som jeg nu nyder,

selvom den forfølgelse,

jeg blev udsat for, var

slem. Jesus Kristus har

helet mine sår, og jeg

ønsker kun at være

værdig til at tjene ham

og nyde det privilegium

at føle hans nærhed.«

- Fernando Israel

Sånchez Pantoja,

Celaya i México.

»Jesus Kristus nøjedes

ikke med at undervise,

han efterlevede det,

han sagde. Han er alle

tiders største lærer.

Hans eksempel på

ydmyghed, tilgivelse,

lydighed, hellighed,

dyd, tjeneste og kærlig-

hed har øget min

beundring og kærlig-

hed til ham. Når jeg er

ensom, når jeg er ked

af det og græder over

mine fiaskoer, støtter

han mig. Ingen omfav-

nelser fra forældre,

ledere eller kærester

kan sammenlignes med

fornemmelsen af at

være omgivet af hans

trygge kærlighed.«

- Lisa Haryono,

Kadipiro Surakarta i

Indonesien.

»Det er svært at beskri-

ve med ord, hvordan

Kirken har ændret mit

liv. Jeg har været med-

lem siden oktober 1995,

og i mit hjerte kan jeg

stadig fornemme den

glæde og lykke, som jeg

følte, da jeg blev døbt.

Kundskaben om, at Gud

lever og elsker os alle,

giver mig den

guddommelige styrke,

jeg har brug for til at

kunne modstå ugude-

lighed og fristelser. Jeg

ved, at Gud lever, og at

han elsker os, for han

har sendt sin Søn, Jesus

Kristus, som døde for os

og sonede for vores

synder.«

- Ylena Yelistratova,

Jekatrinburg i Rusland.

»Jeg havde ikke forstået betydningen af en patriarkalsk velsignelse,

før jeg modtog min egen for nogle år siden. Men nu læser jeg hele tiden min

velsignelse. Jeg ved, at jeg modtog den, fordi Frelseren elsker mig. Jeg ved,

at jeg intet er uden Frelseren. Jeg ved, at han lever, og takket være ham vil jeg en

dag gense min far og min bror, som er gået over i åndeverdenen.«

- Gaelle Taputu, Mahina på Tahiti i Fransk Polynesien.
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»Jeg ville gerne have

et vidnesbyrd om

Kristus og hans Kirke,

så jeg besluttede at

bede. Dagene gik, og

så fik jeg pludselig en

stærk følelse af, at

evangeliet er sandt.

Jeg følte mig så lettet

og så glad for, at min

himmelske Fader

havde besvaret min

bøn.«

- Christine Tabernilla,

Muscat i Oman.

»Sidste år kom min far

til skade ved en ulykke.

Med hjælp fra andre

har vi klaret den

økonomiske krise, som

fulgte med. Til at

begynde med følte jeg

en bitterhed mod Gud.

Men nu er jeg ham

dybt taknemlig. Jeg

ved, at Gud lever. Jeg

ville ønske, at vi kun

skulle opleve glæde.

Men på grund af mit

vidnesbyrd vil jeg

acceptere både

medgang og modgang

her i livet.«

- Kim, Hae-Young,

Seoul i Korea.

»Mit vidnesbyrd hjælper

mig meget i mit livs

svære stunder. Når jeg

har problemer, behøver

jeg bare at se på den

dyrebare skat, som jeg

har, nemlig Kristi evan-

gelium, så føler jeg mig

trøstet. Overalt omkring

mig ser jeg mennesker,

hvis liv ændres ved vor

himmelske Faders

kraft.«

- Ældste Celio Carneiro

Ximenes, Fortaleza,

Cearå i Brasilien.
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»Lige siden jeg var en lille pige, har jeg været meget genert. Og når det drejer sig om

at bære vidnesbyrd offentligt, har jeg det, som om jeg skal flås ihjel af løver.

Jeg er meget taknemlig for at kunne bære vidnesbyrd for hele verden på denne

måde. Jeg ved, at vor himmelske Fader og Jesus Kristus eksisterer, og at Joseph Smith

virkelig var en profet. Jeg ved, at vi ved at læse i skrifterne og holde budene kan

være lykkelige her på jorden og vil få en plads i Guds rige.«

- Isabel Ahsue Ndongo Macias, Madrid i Spanien.
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»Når jeg kommer i »Jeg er den eneste i min »Jeg har erfaret, at det

Kirken om søndagen og familie, som er medlem kan ændre ens liv at

modtager nadveren, får af Kirken. Somme tider tage imod Jesu Kristi

jeg styrke til at modstå er det svært for mig at evangelium. Det kan

den onde igennem udvikle mig, men prø- blødgøre et oprørsk

resten af ugen. Jeg ved. velserne styrker mit vid- hjerte og gøre livet

at dette liv er tiden. nesbyrd. Jeg ved, at Gud mere spændende. Det

hvor vi skal berede os og Jesus Kristus lever. at kende formålet med

og følge Jesu Kristi Jeg ved det, fordi de livet har givet min

eksempel. Han er det besvarer mine bønner tilværelse større

eneste sneil som vi bør og fører mig til dem. mening, nyt håb og en

se os selv i.« Jeg er aldrig alene. Når frisk start. Jeg har

- Tito Geovanny Macias jeg har allermest brug aldrig fortrudt min

Robles, Machala, for dem, er de ved min beslutning om at blive

El Oro i Ecuador. side. Jeg elsker evan- medlem af Kirken.«

geliet og er glad for at - Mary Lee Joy Sigayo,

være medlem af Kirken. Binas, Laguna i

Jeg håber, at jeg en Filippinerne.

dag kan dele glæden

ved at være medlem af

den eneste sande Kirke

med min familie.«

- Lia Hebe Pereya,

Buenos Aires 1

Argentina.

»Jesus Kristus var og vil altid være det fuldkomne eksempel. Jeg ved,

at han blev født som et fattigt barn, og at han, skønt han var Guds Søn, voksede op

hos jordiske forældre. Jeg ved, at han oplevede megen smerte og lidelse for at kunne

frelse os. Jeg ved også, at han var Skaberen, og at jeg, inden jeg blev født,

modtog dette løfte fra ham: at hvis jeg ville stole på ham i min jordiske tilværelse

og leve værdigt, så kunne jeg vende tilbage til ham. Jeg ønsker af hele mit hjerte

at se ham igen og takke ham personligt for alt, hvad han har gjort for at

hjælpe mig tilbage til ham og min Fader i Himlen.«

- Bianca Estela Garcia Aguilar, Usulutån City i El Salvador.
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Til venstre: De kulørte tage i Islands hovedstad Reykjavik er

lyspunkter på en gråvejrs dag. Til højre: Smukke solnedgange

(øverst til venstre) og mosklædt lava (øverst til højre) er

karakteristisk for den ø, der er hjemstavn for unge sidste dages

hellige som Johannes (nederst til højre).

Ildens og isens land

Janet Thomas

Bare sig ordet Island. Så er der sikkert en eller anden

i nærheden, som siger: »Der har jeg altid gerne ville

hen.« Hvis du spørger dem hvorfor, får de et fjernt

blik i øjnene, trækker på skuldrene og siger: »Det lyder

bare så interessant.«

Interessant er at sige det mildt.

Hvor finder man ellers telefonbøger, hvor alle er opført

efter fornavn? Eller hvor man kan svømme i udendørs la-

guner, som opvarmes af vulkaner? Eller hvor man kan se

berømte mennesker som feks. landets præsident og det

største musikidol gå rundt og handle på egen hånd uden

at blive generet?

16-årige Ulfar, som er medlem af Jesu Kristi Kirke af

Sidste Dages Hellige, kan fortælle dig om meget andet,

som gør det herligt at være islænding. Om sommeren kan

han spille basketball hele dagen og hele natten, hvis han

har lyst, for i flere måneder bliver det aldrig helt mørkt.

Om vinteren spænder Ulfar og hans venner skiene på eller

finder en stor bakke, som de kan kælke ned ad. Af og til

er han med sin far ude for at tage sig af nogle islandske

ponyer, som de har ansvaret for. Eller også går de op i vand-

tårnene, hvorfra de kan se ud over hele Reykjavik og de

pæne, hvide huse med tage i flere forskellige farver. Og det

bedste af det hele er, at Ulfar tilhører en sammentømret

gruppe af sidste dages hellige, som stræber efter at opfylde

Nephis profeti om, at evangeliet skal nå ud til alle natio-

ner (se 1 Nephi 14:12).

Island er en stor ønation, der ligger for sig selv i Nord-

atlanten. Det kan lyde som et trist land, dækket af is og

sne, men faktisk er Island meget, meget grønt. Så langt

øjet rækker henover lavastrømme og forrevne klipper, er

jorden dækket af et tykt grønt tæppe. Og det føles som det

tykkeste tæppe, blødt og fjedrende. Men der kan lure farer

under tæppet. Vandrere, som ikke holder sig til de afmær-

kede stier, risikerer at falde gennem mosset, som dækker

over spalter i lavaen.

Island lyder koldt, men under jorden er landet en sy-

dende, boblende heksekedel af smeltet lava. Øen ligger

bogstavelig talt oven på masser af aktive vulkaner med

store frosne gletscher klemt inde mellem bjergene. Når

ilden møder isen, opstår der damp. Og der er masser af

damp overalt. Alle husene opvarmes af dampen og er dej-

ligt varme. Og man kan blive i brusebadet, så længe man

har lyst, for der er ingen, som råber, at man ikke må bruge

alt det varme vand.

Selvom Island ligger for sig selv ude i havet, med kun

store isbjerge som nærmeste naboer, har befolkningen her

altid haft fingeren på pulsen med, hvad der sker ude i ver-

den. Kirken kom til Island helt tilbage i 185 1, da to fiskere

blev undervist i evangeliet og bad om at blive døbt. De
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Til venstre: Mens han venter på sin missionærkaldelse

tjener Thorbergur {øverst til venstre) som grenssekretær.

Islands barske landskab (øverst til højre) rummer

vandfald, som strømmer ned fra opvarmede gletschere.

Hanna (forneden til venstre) siger, at et besøg i templet

er som »at være i himlen.« Til hø/re: Ulfar planlægger at

tage på mission, ligesom sin storebror.

vendte tilbage til deres ø og begyndte at prædike. De første

islandske medlemmer blev forfulgt og generet for deres tro,

ligesom de tidlige medlemmer i Amerika blev. På et tids-

punkt vedtog regeringen endog en lov, der forbød mor-

mondåb. Næsten alle Kirkens medlemmer forlod til sidst

Island og emigrerede til Amerika. Mange af dem slog sig

ned i Spanish Fork i Utah. Dermed ophørte missionering

og kirkeaktivitet i 60 år.

Men for lidt over 20 år siden blev en anden sømand,

Thorstein Jonsson, døbt og blev dermed det første med-

lem afKirken på Island i mange år. Missioneringen begyndte

for alvor, og der blev oprettet en gren.

De fleste mennesker på Island er lutheranere. I hoved-

staden Reykjavik er et af byens vartegn den store, hvide

lutheranske kirke. Lige overfor ligger en tre -etagers byg-

ning, som huser SDH-kirkens kontorer og mødesal. Det

er her, at Islands største gren mødes.

Kig indenfor under en ugentlig seminarklasse og hils på

de unge fra Reykjavik Gren. Der er måske ikke så mange

af dem, men de er blevet nære venner, hvilket er en stor

hjælp, når det at være sidste dages hellig, får en til at være

lidt udenfor, fordi man har andre standarder.

Ulfar er en typisk teenage -dreng, som kan lide at snakke

og vipper stolen op mod væggen under lektionen. Han

nævner, at det basketballhold, som han spiller for, er ble-

vet inviteret med til et mesterskab. Han elsker sin semi-

narlærer, som tilfældigvis også er hans mor.

Johannes er alvorlig og stille, men har et vidnesbyrd,

der fungerer som en ledestjerne. Han og hans familie (hans

storebror Thorbergur og deres forældre) har været med-

lemmer af grenen længe.

De tre unge piger fuldender klassen. De er hjerteven-

inder - Melanie med kønne øjne og langt mørkt hår, Eyrun

med gnistrende lyst hår, og Hanna med sit friske, korte hår

og kønne smil. Alle er på fornavn med hinanden.

Faktisk er hele landet på fornavn med hinanden. På

Island kaldes man ved sit fornavn. Efternavnene følger en

ældgammel skik, hvor enhver opkaldes efter sin far. Så

Ulfars far hedder Gudmundur Sigurdsson, men Ulfars efter-

navn er Gudmundsson. Hans søstres efternavn er Gud-

mundsdottir. Og Ulfars mor, Vala, bærer efternavnet

Knutsdottir, fordi hendes far hed Knut. Forvirret? Alle,

selv voksne, kaldes ved deres fornavn.

Ulfars mor fortæller en sjov historie, om den gang familien

traf missionærerne. »Jeg fortalte dem, at min lille dreng hed

Ulfar Kari,« sagde Vala. »De så meget forbavsede ud. Når

man siger hans navn højt, lyder det, som om man siger 'Oli-

ver Cowdery' De kunne ikke begribe, hvorfor en familie på

Island havde opkaldt deres søn efter en afKirkens store mænd.«

Af og til er det svært at være ung i Kirken på Island, af

samme årsag som det er svært at være ung i Kirken i mange

andre lande. Det er det tidspunkt, hvor man må træffe en

masse beslutninger om, hvordan man vil leve sit liv. Ulfar

forklarer; »Det er en vanskelig alder. Alle siger: 'Kom dog

og få en øl. Tag en smøg.' Selv ens venner går ud og drik-

ker. Et par gange har de spurgt, om jeg ville med, men jeg

sagde bare nej og begyndte at tale om noget andet. Nu
lader de mig være i fred.«
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Til venstre: Johannes; Melanie, Eyrun og Hanna med

en skulptur af at vikingeskib. Til højre: Islands

regnbuer (øverst til venstre) kan ikke overstråle

evangeliets lys i de unge sidste dages helliges liv som

Melanie (øverst til højre) og Eyrun (forneden til højre).

Generer det de unge at blive holdt uden for visse fester?

Melanie siger: »Jeg har ikke lyst til at gå til fester, hvor der

skal drikkes. Det piner mig ikke, hvis de ikke inviterer mig,

for jeg har alligevel ikke lyst til at komme. Engang blev der

holdt fest på skolen, men jeg gik ikke derhen, for jeg havde

fundet ud af, at festen kun gik ud på at drikke sig fuld.

Næste dag spurgte alle mig henne i skolen, hvorfor jeg ikke

var kommet. Jeg sagde bare, at jeg ikke havde lyst.«

Hvordan er Kirken en hjælp i deres liv? Melanie siger,

at Unge Piger har været en stor hjælp. »Når vi kommer til

Unge Piger, har vi aktiviteter i løbet af ugen. Det hjælper

os til at lære hinanden at kende og blive venner. Det er en

støtte for mig. Og det er jeg glad for. Det er noget helt

andet, når vi er rigtige venner.«

Ulfar taler om præstedømmets magt. Han har følt den

magt, siden han var helt lille. Da han var blevet døbt, lagde

hans far og grenspræsidenten hænderne på hans hoved for

at bekræfte ham som medlem. Da han bagefter satte sig

hen ved siden af sin mor, sagde han: »Wow. De har magt.

Jeg kunne føle, hvordan det strømmede fra mit hoved helt

ned i tæerne.«

Som præstedømmebærer følger han det eksempel, som

sættes af hans far og storebror, Fridrik, som fornylig tjente

som fuldtidsmissionær i Birmingham i England. »Det var

min bror, der lærte mig at holde reglerne. Det var ham,

der aldrig gav op.«

Denne gruppe har den store opgave at fortælle deres

venner om Kirken. De må begynde med det grundlæggende.

Johannes sagde: »Mine venner stiller spørgsmål om Kir-

ken. De spørger, om mormonkirken er kristen.«

Sidste år gennemførte grenen sin første tempeltur. Efter-

som det nærmeste tempel ligger i England, er det et stort

projekt at tage på tempeltur. Det er dyrt, og indtil for gan-

ske nylig fandtes tempelceremonien ikke på islandsk.

Hanna beskriver, hvordan det var at være i templet.

»Alle var så søde og kærlige. Det er ligesom at være i him-

len. Jeg ville gerne have den følelse altid.«

Mens de var i templet, udførte de unge islændinge dåb

for de døde hver morgen og igen om eftermiddagen. Nav-

nene stammede fra deres egne forfædre. Melanie kunne

ikke lade være med at tænke på de mennesker, hun blev

døbt for. »Bliver de lykkelige? Vil de være taknemlige for

det, jeg gør her? Vil de tage imod det? Det var ikke bare

et navn. Det var et menneske, som havde haft et liv og en

familie her på jorden.«

Da de vendte hjem, fortsatte det tætte venskab, som

de havde udviklet. Disse unge elsker deres land og deres

Kirke. I disse dage er deres mødelokale fyldt til briste-

punktet, når de afholder nadvermøde, og det er de glade

for. Evangeliets budskab spredes som et lys i hele landet.

Har vi nævnt nordlysene? Hvert efterår og hver vinter

fylder nordlysene himlen over Island. Lysene danser på

nattehimlen i grønne og violette nuancer. Afog til er lysene

så klare, at alle holder en pause fra det, de er i gang med

for at betragte dem.

De unge i Reykjavik er også nordlys. De bevæger sig

blandt deres venner og familier med selvtillid og tro. De

er et eksempel på unge mennesker, når de er bedst. Af og

til må man holde en pause i det, man er i gang med for at

betragte dem lidt. Og de klarer sig flot.
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TIENDE KOM FØRST 5
O

Osborne N. Smith

Skulle vi betale tiende eller afdraget på gården?« Det

var det dilemma, som min far, Henry L. Smith, stod

over for i 1920.

Ligesom de andre, der havde slået sig ned i det lille sid-

ste dages hellige samfund i Virden i New Mexico, var mine

forældre hårdtarbejdende mennesker, som satte deres lid

til Herren. Men vi var ikke velhavende. Et par sække korn

var som regel alt, hvad vi fik ud af årets slid.

Efter mange bønner og meget hårdt arbejde havde vi

opnået en god hvedehøst i 1920. Men efterspørgslen og salgs-

prisen var helt i bund. Vi fik mad at spise ved at handle lidt

med andre. Men så skulle terminen falde. Der var vigtigt,

at alle de familier, som havde købt jorden sammen, betalte

til tiden, ellers risikerede alle at miste deres ejendom.

Som alle andre gårdejere måtte mine forældre vente

med at betale tiende, indtil høsten var i hus. Desværre

blev de klar over, at de måtte betale deres tiende eller ter-

minen. Der var ikke penge til begge dele. Far havde adskil-

lige sække korn, han kunne sælge, men der var ingen

købere.

»Vi mente, at vi burde betale vores tiende, men vi kunne

ikke svigte terminsbetalingen,« skrev han i sin dagbog. »Vi

henvendte os til Herren og fremlagde problemet for ham.

Da vi var færdige, følte vi klart, at vi skulle betale vores

tiende først.«

I følge fars dagbog, kom der nogle dage efter, at han

havde betalt sin tiende, »en mand, som jeg aldrig før havde

set og købte al vores hvede til en god pris. Nu havde vi

penge til at betale terminen.«

Hvor manden kom fra, eller hvor han tog hen, fandt

far aldrig ud af. Han fandt heller ikke ud af, hvorfor man-

den var villig til at betale så høj en pris. I hans dagbog står

der bare: »Vi følte, at Herren tog sig af os, hvis vi var tro-

faste og satte vores lid til ham.«

Herren havde sandelig åbnet himlens vinduer og udøst

sin velsignelse over os.
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»Jeg er Herren

taknemlig for mine

mange velsignelser

- for arme, for øjne,

som kan se, for en

stemme, som kan

synge, for mit hjem,

for muligheden

for at elske, at tjene,

at leve. Det er

vidunderligt at tro

på Gud. Jeg har så

lidt at bede om og

så meget at være

taknemlig for«

- Patricia Elizabeth

Båez Coral,

El Ejido, Ecuador.

(Se »Han lever!«

på side 34).



Krybbespillet og

julepynten er

synnboler, som minder os

om Frelseren, om hvem

Esajas profeterede:

»For et barn er os født,

en søn er givet os, og

herredømmet skal ligge

på hans skuldre.

Man skal kalde ham

Underfuld Rådgiver,

Vældig Gud, Evigheds

Fader, Freds Fyrste«

(Es 9:5).
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